
Pracovní návrh 

 
 

VYHLÁŠKA 
ze dne  

o obsahu dokumentace požadované pro povolovanou činnost související s využíváním 
jaderné energie 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona č. .../... Sb., atomový zákon, 
k provedení § 24 odst. 7 zákona: 

§ 1 

Předmět právní úpravy 

Tato vyhláška upravuje požadavky na obsah vybrané dokumentace požadované k vydání 
povolení k provádění činností souvisejících s využíváním jaderné energie. 

§ 2 

Obsah dokumentace pro povolení k umístění jaderného zařízení 
Zadávací bezpečnostní zpráva obsahuje:  

a) charakteristiku a průkazy vhodnosti území k umístění jaderného zařízení, obsahující: 
1. charakteristiku a průkazy vhodnosti lokality, musí obsahovat detailní informace 

popisující seismické a geologické jevy, meteorologické jevy, hydrologické jevy, 
možnost pádu letadla a jiných objektů, možnost exploze, požáry a jejich zplodiny, 
kolize s ochrannými pásy, rozložení a hustotu osídlení, radiační situaci v území pro 
umístění, podmínky pro zvládání radiačních mimořádných událostí,  

2. vyhodnocení území pro umístění z hlediska vylučujících kritérií, 
3. vyhodnocení zajišťování kvality při výběru území k umístění jaderného zařízení 
4. výsledky měření a vyhodnocení výchozího obsahu radionuklidů ve složkách 

životního prostředí a potravního řetězce dle § 46 zákona 
5. vyhodnocení území k umístění z hlediska vylučujících kritérií 
6. požadavky na projekt jaderného zařízení vzešlé z hodnocení území k umístění, 
7. výkresovou dokumentaci, která v odpovídajícím rozlišení zaznamená hodnocené 

jevy a jejich vlastnosti,  
8. v případě úložiště radioaktivních odpadů předpokládané vlastnosti radioaktivních 

odpadů a požadavky na institucionální kontrolu, 
b) bezpečnostní cíle a charakteristiku projektu jaderného zařízení, 
c) návrh koncepce bezpečného ukončení provozu. 

§ 3 

Obsah dokumentace pro povolení k výstavbě jaderného zařízení 
(1) Limity a podmínky obsahují:  

a) bezpečnostní limity, 
b) nastavení ochranných systémů, 
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c) limity a podmínky bezpečného provozu, které stanovují požadavky na provozuschopnost 
bezpečnostních systémů a vybraných systémů souvisejících s bezpečností vycházející z 
bezpečnostních analýz, 

d) kontrolní požadavky, 
e) organizační opatření, 
f) zdůvodnění limitů a podmínek. 

(2) Předběžná bezpečnostní zpráva obsahuje:  
a) upřesňující a doplňující informace navazující na zadávací bezpečnostní zprávu z 

dokumentace pro povolení umístění jaderného zařízení, doklady, že požadavky na 
jadernou bezpečnost a na projekt jaderného zařízení stanovené atomovým zákonem a 
jeho prováděcími předpisy a požadavky na bezpečnost, stanovené v dokumentaci pro 
povolení umístění jaderného zařízení, byly v projektu jaderného zařízení dodrženy. 
Odchylky od dokumentace pro povolení umístění jaderného zařízení musí být 
zdůvodněny, 

b) části předběžné bezpečnostní zprávy, které se týkají stavebních částí a technologických 
systémů a komponent (dále jen „zařízení“), musí obsahovat projektová východiska, popis 
zařízení, úplný a jednoznačný přehled všech požadavků kladených na tato zařízení z 
hlediska bezpečnosti a průkazy o naplnění těchto požadavků. 

c) požadavky na kvalitu projektu jaderného zařízení musí obsahovat návrh kvantifikace 
parametrů bezpečnosti, spolehlivosti a životnosti, 

d) u těch požadavků, jejichž naplnění není možné v předběžné bezpečnostní zprávě 
prokázat, musí být uveden popis způsobu jejich prokázání a specifikována dokumentace, 
ve které budou průkazy úřadu předloženy. 
(3) Seznam činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a popis systému 

vzdělávání, odborné přípravy a výcviku pracovníků, včetně popisu kvalifikace pracovníků, 
který obsahuje činnosti (ovlivňující jadernou bezpečnost) procesů v kategoriích řízení, 
zajišťování, dohledu a výkonu vykonávané pracovníky držitele povolení a dodavatelů 
zejména v základních oblastech řízení: ochrana, bezpečnost, informatika a telekomunikace, 
finance a ekonomika, inženýring, nákup a prodej, obchod s elektřinou, personalistika, řízení a 
správa, strategické řízení, výroba, investice a zahraniční podnikání, vč. stanovení požadavků 
na kvalifikaci a odbornou přípravu. 

(4) Popis systému přípravy vybraných pracovníků obsahuje stanovení požadavků na 
nábor a výběr, kvalifikaci, koncepci odborné přípravy, postup při získávání kvalifikace pro 
činnosti na jaderných zařízeních, rozdělení pracovníků do skupin odborné přípravy, popis 
jednotlivých forem odborné přípravy, náplň a cíle jednotlivých etap odborné přípravy, 
stanovení výcvikových programů na základě systematického přístupu, obsah výcvikových 
programů, hodnocení a modifikaci výcvikových programů, plány a hodnocení výcviku a 
vedení záznamů výcviku a specifikaci výcvikových zařízení.  

§ 4 

Obsah dokumentace pro povolení k prvnímu zavezení jaderného paliva do jaderného 
reaktoru a fyzikálnímu spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem 

(1) Limity a podmínky obsahují položky podle § 3 odst. 1. 
(2) Provozní bezpečnostní zpráva pro první fyzikální spouštění jaderného zařízení  

a) musí vycházet z předběžné bezpečnostní zprávy, navazovat na ni, upřesňovat informace v 
ní uvedené a musí prokazovat, že veškeré požadavky na jadernou bezpečnost, radiační 
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ochranu, technickou bezpečnost, zvládání radiačních mimořádných událostí, 
monitorování radiační situace a zabezpečení jaderného zařízení, stanovené v předběžné 
bezpečnostní zprávě, byly naplněny, 

b) musí obsahovat popis a zdůvodnění veškerých změn projektu jaderného zařízení oproti 
předběžné bezpečnostní zprávě, včetně prokázání zachování bezpečnosti technického 
řešení jaderného zařízení, 

c) musí obsahovat vyhodnocení výsledků kontrol a zkoušek z etapy výstavby jaderného 
zařízení a vyhodnocení výsledků doplňujících výpočtů a měření vyplývajících z 
požadavků předběžné bezpečnostní zprávy, 

d) musí obsahovat požadavky a průkazy jejich naplnění pro provozování jaderného zařízení 
z hlediska bezpečnosti, zejména v průběhu uvádění do provozu, při všech provozních 
režimech, při řešení neshod a provozních událostí a při údržbě a opravách zařízení, 

e) průkazy naplnění požadavků na kvalitu projektu jaderného zařízení musí obsahovat 
výsledky kvantifikace parametrů bezpečnosti, spolehlivosti a životnosti, včetně stanovení 
způsobu a intervalu jejich sledování a vyhodnocování. 
(3) Provozní bezpečnostní zpráva musí zahrnovat následující části: 

a) předmět a rozsah jejich jednotlivých částí bezpečnostní zprávy a základní informace o 
jaderném zařízení, 

b) charakteristiky lokality, obsahující údaje a průkazy o: 
1. geografii a demografii,  
2. blízkých průmyslových, dopravních a vojenských objektech,  
3. metrologii,  
4. hydrologii,  
5. geologii,  
6. seismologii, 
7. geotechnice, 

c) konstrukce staveb, komponent, zařízení a systémů, obsahující údaje a průkazy o: 
1. souladu s obecnými návrhovými kritérii státního dozoru,  
2. klasifikaci staveb, komponent a systémů,  
3. zatížení od extrémních klimatických podmínek,  
4. posouzení odolnosti vůči záplavám,  
5. ochraně před letícími předměty,  
6. ochraně proti dynamickým vlivům způsobeným postulovaným roztržením potrubí,  
7. ochraně proti zemětřesení,  
8. konstrukci staveb seismické kategorie 1,  
9. strojních systémech a komponentách,  
10. seismické způsobilosti instrumentace, systémů kontroly a řízení a elektrického 

zařízení seismické kategorie 1,  
11. vlivu okolního prostředí na konstrukci zařízení a posouzení odolnosti vůči dalším 

rizikům, 
d) reaktor, obsahující celkový popis a údaje a průkazy o: 

1. reaktoru,  
2. aktivní zóně reaktoru,  
3. jaderném palivu,  
4. jaderných charakteristikách,  
5. tepelných a hydraulických charakteristikách,  
6. materiálech reaktoru, 
7. systému řízení reaktivity 
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e) systém chlazení reaktoru a navazující systémy, obsahující celkový popis a údaje a 
průkazy o: 
1. integritě tlakového systému chlazení reaktoru,  
2. tlakové nádobě reaktoru,  
3. návrhu subsystémů a komponent, 
4. pomocných systémech primárního okruhu, 

f) bezpečnostní systémy, obsahující celkový popis a údaje a průkazy o: 
1. koncepci a systému hermetické zóny a její ochrany,  
2. systémech havarijního chlazení aktivní zóny,  
3. systémech pro zajištění podmínek činnosti obsluhy v dozornách,  
4. systému pomocného napájení parních generátorů,  
5. provozních prohlídkách vybraných zařízení,  
6. kontrole těsnosti oddělovacích armatur hlavního parovodu,  
7. systému havarijního odvodu paroplynné směsi z primárního okruhu,  
8. systému nouzového napájení parních generátorů, 
9. koncepci havarijního odvodu tepla z primárního okruhu, 

g) systémy instrumentace a řízení, obsahující celkový popis a údaje a průkazy o: 
1. specifikaci a souladu systémů instrumentace a řízení s požadavky relevantních 

předpisů, norem a směrnic,  
2. systému rychlého odstavení reaktoru,  
3. systémech spouštění technických prostředků pro zajištění bezpečnosti a automatice 

postupného spouštění,  
4. systémech nutných pro bezpečné odstavení,  
5. informačních systémech důležitých pro bezpečnost,  
6. blokádách a ostatních ovládáních důležitých pro bezpečnost,  
7. řídicích systémech souvisejících s bezpečností,  
8. diverzních systémech kontroly a řízení, 
9. systémech pro komunikaci, 

h) elektrické systémy, obsahující celkový popis a údaje a průkazy o: 
1. vnějším elektrickém systému, 
2. elektrických systémech uvnitř jaderného zařízení, 

i) pomocné systémy, obsahující celkový popis a údaje a průkazy o: 
1. zacházení s jaderným palivem a jeho skladování,  
2. vodních systémech,  
3. pomocných provozních systémech,  
4. systémech klimatizace, vytápění, chlazení a ventilace, 
5. ostatních pomocných systémech, 

j) systém konverze energie páry na elektrickou energii, obsahující celkový popis a údaje a 
průkazy o: 
1. turboalternátoru,  
2. systému dodávky admisní páry 
3. ostatních zařízeních systému konverze energie páry na elektrickou energii, 

k) nakládání s radioaktivními odpady, obsahující údaje a průkazy o: 
1. zdrojových členech odpadů, 
2. systémech nakládání s kapalnými odpady, 
3. systémech nakládání s plynnými odpady, 
4. systémech nakládání s pevnými odpady, 

l) radiační ochrana, obsahující údaje a průkazy o: 
1. aplikaci principu ALARA,  
2. zdrojích ionizujícího záření,  
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3. projektovém řešení radiační ochrany,  
4. monitorování pracovišť, osob a výpustí a okolí, 

m) provozní hlediska, obsahující údaje a průkazy o:  
1. organizační struktuře provozovatele jaderného zařízení,  
2. přípravě pracovníků,  
3. plánování činnosti pro zajištění připravenosti k odezvě na radiační mimořádnou 

událost,  
4. posuzování a revizích,  
5. vnitřních předpisech,  
6. fyzické ochraně jaderného zařízení,  
7. dopadu provozu jaderného zařízení na životní prostředí, 
8. vztahu mezi jaderným zařízením a dozornými orgány, 

n) programy zkoušek, obsahující údaje a průkazy o: 
1. koncepci a rozsahu programů zkoušek, 
2. programu kontrol, 
3. plánu provozních zkoušek, 
4. zkouškách při uvádění jaderného zařízení do provozu / uvádění do provozu po 

odstávkách pro výměnu paliva, 
o) bezpečnostní rozbory, 
p) limity a podmínky, 
q) zajištění kvality, 
r) inženýrská psychologie – ergonomie, 
s) Probabilistic Risk Assessment and Severe Accident Evaluation (dle RG 1.206). 

(4) Seznam činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a popis systému 
vzdělávání, odborné přípravy a výcviku pracovníků, včetně popisu kvalifikace pracovníků 
obsahuje položky podle § 3 odst. 3. 

(5) Popis systému přípravy vybraných pracovníků obsahuje položky podle § 3 odst. 4. 
(6) Neutronově-fyzikální charakteristiky jaderného reaktoru obsahují: 

a) neutronově fyzikální vlastnosti následujícího palivového cyklu, obsahující sortiment 
paliva v aktivní zóně, podklady pro provedení fyzikálních testů, data pro podporu 
spouštění, data pro stanovování odstavné koncentrace, účinnost mechanického systému 
řízení a ochrany reaktoru, data pro podporu provozu aktivní zóny, koeficienty reaktivity, 
kinetické parametry, rozložení vyvíjené energie, podmínky přenosu tepla, rezervu do 
krizových podmínek přestupu tepla, lineární výkony, faktory horkého kanálu, účinnosti 
skupin regulačních orgánů regulačních, celkovou účinnost regulačních skupin, plánované 
vyhoření paliva a jeho rozložení, 

b) průběh výměny paliva, včetně protokolu o kontrole vizuální nepřímé (soulad zavezení 
aktivní zóny s kartogramem a čistota aktivní zóny), 

c) bezpečnostní hodnocení palivové vsázky (kontrola bezpečnostních parametrů palivových 
vsázek), 

d) průběh a výsledky fyzikálního a energetického spouštění. 

§ 5 

Obsah dokumentace pro povolení k povolení k prvnímu energetickému spouštění 
jaderného zařízení s jaderným reaktorem 

(1) Limity a podmínky obsahují položky podle § 3 odst. 1. 
(2) Provozní bezpečnostní zpráva musí splňovat požadavky § 4 odst. 2 a 3. 
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(3) Seznam činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a popis systému 
vzdělávání, odborné přípravy a výcviku pracovníků, včetně popisu kvalifikace pracovníků 
obsahuje položky podle § 3 odst. 3. 

(4) Popis systému přípravy vybraných pracovníků obsahuje položky podle § 3 odst. 4. 
(5) Neutronově-fyzikální charakteristiky jaderného reaktoru obsahují položky podle § 4 

odst. 6. 

§ 6 

Obsah dokumentace pro povolení k uvádění do provozu jaderného zařízení bez 
jaderného reaktoru 

Seznam činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a popis systému vzdělávání, 
odborné přípravy a výcviku pracovníků, včetně popisu kvalifikace pracovníků obsahuje 
položky podle § 3 odst. 3. 

§ 7 

Obsah dokumentace pro povolení k provozu jaderného zařízení 
(1) Limity a podmínky obsahují položky podle § 3 odst. 1. 
(2) Provozní bezpečnostní zpráva musí splňovat požadavky § 4 odst. 2 a 3. 
(3) Neutronově-fyzikální charakteristiky aktivní zóny jaderného reaktoru obsahují 

položky podle § 4 odst. 6. 
(4) Seznam činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a popis systému 

vzdělávání, odborné přípravy a výcviku pracovníků, včetně popisu kvalifikace pracovníků 
obsahuje položky podle § 3 odst. 3. 

Popis systému přípravy vybraných pracovníků obsahuje položky podle § 3 odst. 4. 

§ 8 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 
 
 

Ing. Dana Drábová, Ph. D., v. r. 
 

předsedkyně 
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Pracovní návrh 

 

VYHLÁŠKA 
ze dne  

o stanovení seznamu položek dvojího použití v jaderné oblasti 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona č. .../... Sb., atomový zákon, 
k provedení § 18 odst. 5, § 24 odst. 7, § 25 odst. 2 písm. d), § 166 odst. 6 písm. d), § 169 odst. 
4 a § 170 odst. 4 zákona: 

§ 1 
Tato vyhláška stanoví 

a) seznam položek dvojího použití v jaderné oblasti, 
b) náležitosti prohlášení o konečném použití položky dvojího použití v jaderné oblasti, 
c) požadavky na obsah dokumentace k povolení k dovozu a vývozu položek dvojího použití 

v jaderné oblasti, 
d) rozsah a způsob uchovávání evidovaných údajů o položkách dvojího použití v jaderné 

oblasti a jejich předávání Úřadu, 
e) obsah prohlášení koncového uživatele položky dvojího použití v jaderné oblasti při jejím 

vývozu, 
f) vzor prohlášení koncového uživatele položky dvojího použití v jaderné oblasti v České 

republice při jejím dovozu. 

§ 2 
(1) Seznam položek dvojího použití v jaderné oblasti stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce. 
(2) Prohlášení koncového uživatele nebo přijímajícího státu v případě vývozu položky 

dvojího použití v jaderné oblasti obsahují prohlášení cílového uživatele, že položka dvojího 
použití nebude používána k účelům uvedeným v čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 428/2009 
ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, 
zprostředkování a tranzitu zboží dvojího použití, nebo k vojenskému konečnému použití 
v zemích uvedených v čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení. Prohlášení dále obsahuje specifikaci 
použití a místa konečného použití položky dvojího použití v jaderné oblasti, jež musí 
odpovídat údajům v žádosti, a závazek, že nebude následně vyvezeno bez souhlasu země 
vývozce. 

(3) Vzor prohlášení koncového uživatele v případě dovozu nebo transferu položek 
dvojího použití v jaderné oblasti do České republiky stanoví příloha č. 2 k této vyhlášce.  

(4) Údaje nezbytné pro plnění podmínek vyplývajících z mezinárodních závazků se 
v případě vývozu nebo dovozu položek dvojího použití v jaderné oblasti rozumí: 
a) specifikace položky dvojího použití v jaderné oblasti podle této vyhlášky, její název a 

množství, 
b) název a přesná adresa dodavatele a koncového uživatele položky dvojího použití 

v jaderné oblasti v České republice, 
c) číslo kontraktu, případně obchodní nabídky. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORN9LVF59A1)



(5) Držitel povolení k vývozu, dovozu nebo transferu položky dvojího použití v jaderné 
oblasti oznámí Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost do pěti dnů od dokončení 
vývozu/dovozu: 
a) množství, název a specifikaci dovážené/vyvážené položky dvojího použití v jaderné 

oblasti, termín uskutečněného dovozu/vývozu, 
b) termín, kdy dovážená/vyvážená položka dvojího použití v jaderné oblasti vstoupila 

na/opustila území České republiky, a v případě dovozu kdy byla předána cílovému 
uživateli, 

c) číslo jednací rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, na základě kterého byl 
vývoz/dovoz realizován. 
(6) Vývozce předloží Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost do třiceti dnů ode dne 

předání položky dvojího použití v jaderné oblasti  koncovému uživateli jeho písemné 
potvrzení o převzetí této položky. 
 

§ 3 
Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES 
ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických 
předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění. 

§ 4 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017  

Ing. Dana Drábová, Ph. D., v. r. 
předsedkyně 

 
Příloha č. 1 k vyhlášce – Seznam zařízení, materiálů, softwaru a souvisejících technologií 
dvojího použití v jaderné oblasti podléhajících kontrolním režimům při dovozu a vývozu a 
ohlašovací povinnosti v případě jejich převodu. 
 

 
Příloha č. 2 k vyhlášce - Vzor prohlášení koncového uživatele o konečném použití položek 
dvojího použití v jaderné oblasti. 
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Příloha č. 1 k vyhl.  
  

SEZNAM ZAŘÍZENÍ, MATERIÁLŮ, SOFTWARU A SOUVISEJÍCÍ 
TECHNOLOGIE DVOJÍHO POUŽITÍ V JADERNÉ OBLASTI 

PODLÉHAJÍCÍCH KONTROLNÍM REŽIMŮM PŘI DOVOZU, VÝVOZU A 
PRŮVOZU 

  
1. PRŮMYSLOVÁ ZAŘÍZENÍ 
  
1.A. Zařízení, soubory a komponenty 
  
1.A.1. Radiačně stínící okna o vysoké měrné hmotnosti 
Radiačně stínící okna o vysoké měrné hmotnosti (olovnaté sklo či jiné), mající následující 
charakteristiky, a pro ně speciálně navržené rámy: 
1.A.1.a. o ploše na „studené straně“ (stínící strana okna vystavená podle projektového 
návrhu nejnižší radiaci) větší než 0,09 m2, 
1.A.1.b. s měrnou hmotností vyšší než 3 g/cm3 a 
1.A.1.c. při tloušťce minimálně 100 mm. 
  
1.A.2. Radiačně odolné televizní kamery nebo jejich čočky 
Radiačně odolné televizní kamery nebo jejich čočky speciálně zkonstruované nebo 
uznané jako radiačně odolné, aby odolaly souhrnné dávce záření větší než 5 x 104 Gy 
(křemík), aniž by během provozu došlo k degradaci jejich vlastností. Jednotkou Gy 
(křemík) je energie v joulech na kilogram absorbovaná nestíněným křemíkovým vzorkem 
vystaveným ionizujícímu záření. 
  
1.A.3. Roboty, koncové ovladače a řídící jednotky 
1.A.3.a. Roboty a koncové ovladače mající některou z následujících charakteristik: 
1.A.3.a.1. speciálně konstruované, aby vyhověly národnímu (státnímu) bezpečnostnímu 
standardu pro zacházení s vysoce explozivními látkami (například, splňující podmínky 
zatížení elektrického k6du pro výbušniny), nebo 
1.A.3.a.2. speciálně konstruované nebo vypočtené jako radiačně odolné, aby odolaly 
souhrnné dávce záření větší než 5 x 104 Gy (křemík) a nepodléhaly provozní degradaci. 
Jednotkou Gy (křemík) je energie v joulech na kilogram absorbovaná nestíněným 
křemíkovým vzorkem vystaveným ionizujícímu záření. 
1.A.3.b. Řídící jednotky speciálně konstruované pro kterýkoli robot nebo koncový 
ovladač uvedený v položce 1.A.3.a. 
Položka 1.A.3. nezahrnuje roboty speciálně konstruované pro nejaderné průmyslové 
aplikace jako automobilové stříkací boxy. 
„Robotem“ je manipulační mechanismus, který se může pohybovat po lineární dráze, či 
od bodu k bodu, může používat „čidla“ a má všechny následující charakteristiky: 
a) je víceúčelový, 
b) je schopen pomocí různých pohybů ve třech dimenzích umístit nebo orientovat 

materiály, součásti, nástroje nebo speciální zařízení, 
c) obsahuje tři a více systémů servořízení s uzavřenými či otevřenými regulačními 

obvody, eventuálně s krokovými motory a 
d) má „programovatelnost přístupnou uživateli“ pomocí metody učení anebo opakování 

nebo pomocí elektronického počítače, který může být řízen programovatelnou logikou, 
tj. bez mechanických zásahů. 
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„Čidly“ jsou detektory fyzikálních jevů, jejichž výstup (po konverzi na signál, který může 
být interpretován ovladačem) je schopen generovat „programy“ nebo modifikovat 
naprogramované instrukce, či numerické programové údaje. Zahrnují „čidla“ se 
strojovým viděním, infračerveným zobrazováním, akustickým zobrazováním, dotykové, 
inerciální snímače polohy, optické nebo akustické měřiče vzdálenosti nebo točivého 
momentu. 
„Programovatelností přístupnou uživateli“ je zařízení umožňující uživateli vložit, upravit 
nebo nahradit programy pomocí prostředků jiných než fyzickou změnou kabeláže nebo 
vzájemného propojení, nebo nastavením řídících funkcí včetně vstupních parametrů. 
„Robotem“ ve smyslu položky 1.A.3. nejsou: 
a) manipulační mechanismy, které jsou řiditelné pouze manuálně nebo dálkově, 
b) manipulační mechanismy s pevnou sekvencí, které jsou automatizovanými zařízeními 

provádějícími mechanicky naprogramované pohyby. „Program“ je mechanicky 
omezen pevnými zarážkami, jako jsou kolíky či vačky. Sekvence pohybů, výběr 
trajektorií nebo úhlů nejsou proměnné či měnitelné mechanicky, elektronicky nebo 
elektricky, 

c) mechanicky ovládané manipulační mechanismy s měnitelnou sekvencí, které jsou 
automatizovanými pohyblivými zařízeními, fungujícími podle mechanicky fixovaných 
naprogramovaných pohybů. „Program“ je mechanicky omezen pevnými, ale 
nastavitelnými zarážkami, jako jsou kolíky nebo vačky. Sekvence pohybů a výběr 
trajektorií nebo úhlů je variabilní v rámci pevné programové předlohy. Změny nebo 
modifikace programové předlohy (tj. například, změny kolíků nebo výměny vaček) v 
jedné či více osách pohybu lze uskutečnit pouze pomocí mechanických operací, 

d) manipulační mechanismy s měnitelnou sekvencí bez řídících servomotorů, které jsou 
automatizovanými pohyblivými zařízeními, fungujícími podle mechanicky fixovaných 
naprogramovaných pohybů. Program lze měnit, ale určitá sekvence se uskutečňuje 
pouze na základě binárního signálu z mechanicky fixovaných elektrických binárních 
zařízení nebo nastavitelných zarážek, 

e) zvedací jeřáby, definované jako manipulační systémy v kartézských souřadnicích, 
vyrobené jako integrální součást vertikálního souboru skladovacích zásobníků a 
zkonstruované ke zpřístupnění obsahu těchto zásobníků při ukládání nebo vyjímání. 

„Koncovým ovladačem“ jsou čelisti, „aktivní nástrojové jednotky“ a jakékoli jiné 
nástroje, které jsou připevněny k základní desce na konci manipulačního ramene 
„robota“. 
„Aktivními nástrojovými jednotkami“ jsou přístroje využívající hybnou sílu, energii 
procesu nebo vnímání obráběného předmětu. 
  
1.A.4. Dálkově ovládané manipulátory 
Dálkově ovládané manipulátory, které lze použít k úkonům při operacích radiochemické 
separace nebo v horkých komorách, majících některou z následujících charakteristik: 
1.A.4.a. manipulátory schopné „prostupovat“ zdí horké komory („operace vedené skrz 
zeď“) o síle 0,6 m a více, nebo 
1.A.4.b. manipulátory schopné přemostit vrchol stěny horké komory o tloušťce stěny 0,6 
m nebo více („operace vedené přes zeď“). 
   
 
 
1.B. Testovací a výrobní zařízení 
1.B.1. Tvářecí stroje s plynulým tvářením, tvářecí stroje schopné plynule tvářet duté válce 
a trny 
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1.B.1.a. Tvářecí stroje mající obě z následujících charakteristik: 
1.B.1.a.1. tři či více válců (aktivních nebo vodících) a 
1.B.1.a.2. které, podle technické specifikace výrobce, mohou být vybaveny jednotkami 
„číslicového řízení“ nebo řízeny počítačem. 
1.B.1.b. Rotační tvářecí stroje zkonstruované pro plynulé tváření cylindrických válců o 
vnitřním průměru mezi 75 mm a 400 mm. 
Položka 1.B.1. zahrnuje stroje, které mají jen jeden válec určený pro deformaci kovu a 
dva pomocné válce, které podpírají trn, ale procesu deformace se bezprostředně 
neúčastní. 
  
1.B.2. Obráběcí stroje 
Obráběcí stroje nebo jejich kombinace pro následující použití: obrábění nebo řezání kovů, 
keramických či kompozitních materiálů, které podle technických údajů výrobce mohou 
být vybaveny elektronickým zařízením pro „řízené obrábění (kopírování)“ současně ve 
dvou či více osách. 
Položka 1.B.2. se nevztahuje na tyčové automatizované soustruhy (Swissturn) omezené 
pouze na soustružení tyčového materiálu podávaného vřetenem, pokud maximální průměr 
soustružené tyče je stejný nebo menší než 42 mm, bez možnosti upínání do sklíčidla. 
Stroje mohou také vrtat případně frézovat soustružené části o průměru menším než 42 
mm. 
1.B.2.a. Soustruhy, které mají „přesnost nastavení“ se všemi dosažitelnými 
kompenzacemi lepší (méně) než 6 μm v souladu s mezinárodní normou ISO 230/2 (1988) 
„Zásady zkoušek obráběcích strojů“ (dále jen „ISO 230/2 (1988)“) podél jakékoli lineární 
osy (celkové nastavení) pro stroje schopné obrábět průměr větší než 35 mm. 
1.B.2.b. Obráběcí stroje pro frézování, mající některou z následujících charakteristik: 
1.B.2.b.1. „přesnosti nastavení“ se všemi dosažitelnými kompenzacemi jsou lepší (méně) 
než 6 μm v souladu s ISO 230/2 (1988) podél každé lineární osy (celkové nastavení), 
1.B.2.b.2. dvě nebo více řízených (kopírovacích) rotačních os, nebo 
1.B.2.b.3. pět nebo více os, které lze souběžně koordinovat pro „řízené obrábění 
(kopírování)“. 
Položka 1.B.2.b. nezahrnuje frézovací stroje, u nichž se osy x pohybují více než 2 m a 
celková „přesnost nastavení“ na osách x je horší (více) než 30 μm v souladu s ISO 230/2 
(1988). 
1.B.2.C Obráběcí stroje pro broušení, mající některou z následujících charakteristik: 
1.B.2.c.1. „přesnosti nastavení“ se všemi dosažitelnými kompenzacemi jsou lepší (méně) 
než 4 μm v souladu s ISO 230/2 (1988) podél jakékoli lineární osy (celkové nastavení), 
1.B.2.C.2. dvě nebo více řízených (kopírovacích) rotačních os, nebo 1.B.2.C.3. pět nebo 
více os, které lze souběžně koordinovat pro „řízené obrábění (kopírování)“. 
Položka 1.B.2.C. nezahrnuje válcové vnější, vnitřní a vnější-vnitřní brusky, u nichž 
opracovávaná součást může mít vnější průměr nebo délku maximálně 150 mm a osy jsou 
omezeny na x, z a c, a souřadnicové brusky, které nemají osu z nebo osu w s celkovou 
přesností nastavení lepší (méně) než 4 mikrony (0,004 mm). Přesnost nastavení je v 
souladu s ISO 230/2 (1988). 
1.B.2.d. Elektrojiskrové bezdrátové obráběcí stroje (Electrical Discharge Machines 
(EDM)) které mají dva či více stupňů volnosti, jež lze koordinovat současně pro „řízené 
obrábění (kopírování)“. Namísto individuálních zkušebních protokolů mohou být použity 
uvedené úrovně „přesností nastavení“ stanovené podle následujících postupů z měření 
podle ISO 230/2 (1988) nebo národního ekvivalentu pro každý model obráběcího stroje, 
pokud to stanovují nebo akceptují národní orgány. Uvedená „přesnost nastavení“ se 
stanovuje následovně: 
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a) volba pěti strojů modelu, který bude hodnocen, 
b) změření přesnosti lineární osy podle ISO 230/2 (1988), 
c) určení hodnoty přesnosti (A) pro každou osu každého stroje. Postup pro výpočet 

hodnoty přesnosti je popsán v ISO 230/2 (1988), 
d) určení průměrné hodnoty přesnosti pro každou osu. Tato průměrná hodnota se stává 

uvedenou „přesností nastavení“ pro každou osu modelu (Âx, Ây atd.), 
e) jelikož položka 1.B.2. odkazuje na každou lineární osu, bude tolik uvedených hodnot 

„přesností nastavení“, kolik je lineárních os, 
f) pokud kterákoli osa obráběcího stroje, která nespadá pod položky 1.B.2.a., 1.B.2.b. 

nebo 1.B.2.c, má uvedenou „přesnost nastavení“ 6 μm nebo lepší u brousících strojů a 
8 μm nebo lepší (méně) pro frézovací stroje a soustruhy, obojí v souladu s ISO 230/2 
(1988), pak je zhotovitel obráběcího stroje povinen potvrzovat úroveň přesnosti 
každých osmnáct měsíců. 

Položka 1.B.2. se nevztahuje na speciální obráběcí stroje omezené na výrobu soukolí, 
klikové a vačkové hřídele, nože a frézky, nebo šneky vytlačovacího stroje. 
Pojmenování os je v souladu s mezinárodní normou ISO 841 „Systémy průmyslové 
automatizace a integrace - Číslicové řízení strojů – Souřadnicový systém a terminologie 
pohybu“ (dále jen „ISO 841“). 
Do celkového počtu řízených (kopírovacích) os se nezapočítávají osy, které jsou 
sekundárně paralelní rotační osy (např. osa w u horizontálních karuselů nebo sekundární 
rotační osa, jejíž středová linie je paralelní s primární rotační osou). 
Rotační osy se nemusí nutně otáčet o 360°. Rotační osa může být poháněna lineárním 
pohonem, například šroubem či hřebenovým soukolím. 
Pro účely položky 1.B.2. je počet os, který lze koordinovat současně pro „řízené 
obrábění“, počtem os podél nichž nebo kolem nichž se při obrábění obrobku provádějí 
souběžné a návazné pohyby mezi obrobkem a nástrojem. To nezahrnuje žádné další osy, 
podél nichž nebo kolem nichž se provádějí další relativní pohyby v rámci stroje, např. 
systémy brusných kotoučů u brousicích strojů, paralelní rotační osy navržené pro 
nasazování samostatných obrobků, nebo kolineární rotační osy navržené pro manipulaci s 
týmž obrobkem tak, že ho drží na opačných koncích v upínacím zařízení. 
Obráběcí stroje, které mají alespoň dvě ze tří obráběcích, frézovacích nebo brousicích 
schopností (např. obráběcí stroj, který dokáže frézovat) musí být hodnoceny podle každé 
z příslušných položek I .B.2.a., I .B.2.b. a I .B.2.c. Položky 1.B.2.b.3. a 1.B.2.C.3 zahrnují 
stroje na bázi paralelního lineárního kinematického designu (např. hexapod), které mají 5 
a více os, z nichž ani jedna není rotační osou. 
  
1.B.3. Stroje, zařízení nebo systémy pro kontrolu rozměrů 
1.B.3.a. Počítačem nebo číslicově řízené stroje pro měření rozměrů mající jednu z 
následujících charakteristik: 
1.B.3.a.1. mající pouze dvě osy a maximální dovolenou chybu (MPE) při měření délky 
podél kterékoliv osy (jednorozměrné) definovanou jako jakákoli kombinace E0x MPE, 
E0y MPE nebo E0z MPE rovnou nebo méně (lepší) než (1,25 + L/1000) μm (kde L je 
změřená délka v mm) v kterémkoliv bodě v rámci měřicího rozsahu stroje (t.j. v rámci 
délky osy), podle ISO 10360-2(2009); nebo 
1.B.3.a.2. mající tři nebo více os a maximální dovolenou trojrozměrnou (objemovou) 
chybu měření délky (hodnota E0, MPE se rovná nebo je nižší než 1,7 + L/800) μm (kde L 
je změřená délka v mm) v kterémkoliv bodě v rámci měřicího rozsahu stroje (t.j. v rámci 
délky osy), podle ISO 10360-2 (2009). 
Hodnota E0, MPE nejpřesnější konfigurace CMM stanovené výrobcem podle ISO 10360-
2 (2009), (např. nejpřesnější z násl.: sonda, délka jehly, parametry pohybu, prostředí) a se 
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všemi dostupnými kompenzacemi musí být porovnány s prahovou hodnotou 1,7 +L/800 
μm. 
1.B.3.b. Následující lineární přemístitelné měřicí přístroje:  
1.B.3.b.1. bezdotykové měřicí systémy s „rozlišením“ rovným nebo lepším (méně) než 
0,2 μm v měřicím rozsahu do 0,2 mm, 
1.B.3.b.2. systémy s lineárně měnitelným diferenciálním transformátorem (LVDT), 
mající obě následující charakteristiky: 
1.B.3.b.2.a.1. „linearita“ rovná nebo nižší (lepší) než 0,1% hodnoty změřené od 0 do 
úplného měřicího rozsahu, pro LVDT v měřicím rozsahu do 5 mm nebo  
1.B.3.b.2.a.2. „linearita“ rovná nebo nižší (lepší) než 0,1% hodnoty změřené od 0 do 5 
mm pro LDVT s měřicím rozsahem  větším než 5 mm a 
1.B.3.b.2.b. kolísání (odchylka - drift) je rovná nebo lepší (méně) než 0,1% za den při 
standardní teplotě okolního vzduchu ± 1 K, 
1.B.3.b.3. měřicí systémy mající obě následující charakteristiky: 
1.B.3.b.3.a. obsahují „laser“ a 
1.B.3.b.3.b. nejméně 12 hodin udržují při standardní teplotě ± 1 K a standardním tlaku: 
1.B.3.b.3.b. 1. „rozlišení“ v celém měřicím rozsahu 0,1 μm nebo lepší a 
1.B.3.b.3.b.2. „nepřesnost měření“ rovnu nebo lepší (méně) než (0,2 + L/2000) μm, kde L 
je měřená délka v mm. 
Položka 1.B.3.b.3. nezahrnuje měřicí interferometrické systémy, bez otevřené nebo 
uzavřené smyčky se zpětnou vazbou, obsahující „laser“ k měření chyby pohybu saní 
obráběcích strojů, strojů na měření rozměrů nebo podobných zařízení. 
V položce 1.B.3.b. označuje „lineární posuv“ změnu vzdálenosti mezi měřicím snímačem 
a měřeným objektem. 
1 .B.3.c. Úhlové měřicí přístroje mající „úhlovou odchylku polohy“ rovnou nebo lepší 
(méně) než 0,00025°. 
Položka 1.B.3.C se nevztahuje na optické přístroje jako jsou autokolimátory, používající k 
detekci úhlového posunu zrcadla kolimované světlo (např. „laser“). 
1.B.3.d. Systémy pro simultánní lineárně-úhlovou kontrolu polokoulí mající obě 
následující charakteristiky: 
1.B.3.d.1. „nepřesnost měření“ podél kterékoli lineární osy je rovna nebo lepší (méně) než 
3,5 μm na 5 mm a 
1.B.3.d.2. „úhlová odchylka polohy“ je rovna nebo menší než 0,02°.  
Položka 1.B.3. obsahuje obráběcí stroje, které mohou být použity jako měřicí, pokud 
splňují nebo překračují kritéria specifikovaná pro funkci měřicích strojů. Stroje popsané v 
položce 1.B.3. podléhají kontrole, jestliže překračují kontrolní limity v kterémkoli 
intervalu svého pracovního rozmezí.  
Všechny parametry měřených hodnot v položce 1.B.3. jsou plus/mínus hodnoty, tj. 
nikoliv celkový rozsah. 
  
1.B.4. Indukční pece (vakuové nebo s inertním plynem) s řízenou atmosférou a jejich 
proudové zdroje 
1.B.4.a. Indukční pece mající všechny následující charakteristiky: 
1.BAa.1. jsou schopné provozu nad 1 123 K (850° C), 
1.B.4.a.2. mají indukční cívky o průměru maximálně 600 mm a 
1.B.4.a.3. jsou konstruované na příkony 5 kW a vyšší. 
Položka 1.B.4.a. se netýká pecí konstruovaných pro výrobu polovodičových destiček. 
1.B.4.b. Proudové zdroje s jmenovitým výkonem 5 kW a více, speciálně konstruované 
pro indukční pece specifikované v položce 1.B.4.a. 
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1.B.5. „Izostatické lisy“ a zařízení s nimi související 
1.B.5.a. „Izostatické lisy“ mající obě následující charakteristiky: 
1.B.5.a.1. schopné dosáhnout maximálního pracovního tlaku 69 MPa a vyššího a 
1 .B.5.a.2. s komorou o vnitřním průměru přesahujícím 152 mm. 
1.B.5.b. Lisovací nástroje a formy speciálně konstruované pro „izostatické lisy“ 
specifikované v položce 1 .B.5.a. 
V položce 1.B.5. se „izostatickými lisy“ rozumí zařízení, které je schopno natlakovat 
uzavřený prostor pomocí různých médií (plyn, kapalina, pevné částice atd.) tak, že se na 
obrobek či materiál vyvine stejný tlak ve všech směrech. 
V položce 1.B.5. se vnitřními rozměry komory rozumí ten prostor, v němž se dosahuje 
současně pracovní teploty i tlaku, bez zahrnutí upínacích přípravků. Tento rozměr je 
menší rozměr z vnitřního průměru tlakové komory, nebo vnitřního průměru izolované 
komory pece, podle toho, která z těchto dvou komor je umístěna uvnitř té druhé. 
  
1.B.6. Vibrační testovací systémy, zařízení a komponenty 
1.B.6.a. Elektrodynamické vibrační testovací systémy, mající všechny následující 
charakteristiky: 
1.B.6.a.1. využívají zpětnou vazbu nebo uzavřený regulační obvod a zahrnují číslicový 
regulátor. 
1.B.6.a.2. jsou schopné vyvinout vibrace mezi 20 Hz a 2 000 Hz při efektivním zrychlení 
10 g a více a 1.B.6.a.3. jsou schopné přenášet síly nejméně 50 kN, měřeno na „holém 
stole“. 
1.B.6.b. Číslicové regulátory kombinované se „speciálně vytvořeným softwarem“ pro 
vibrační testování, s šířkou kmitočtového pásma v reálném čase větší než 5 kHz, které 
jsou konstruovány pro použití v systémech specifikovaných v položce 1.B.6.a. 
1.B.6.c. Vibrační třasadlové jednotky s připojenými zesilovači nebo bez nich, schopné 
přenášet síly nejméně 50 kN, měřeno na „holém stole“, které jsou použitelné v systémech 
specifikovaných v položce 1.B.6.a. 
1.B.6.d. Nosné konstrukce pro testované kusy a elektronické jednotky konstruované s 
cílem sloučit řadu třasadlových jednotek v kompletní třasadlový systém, schopný 
vyvinout účinnou kombinovanou sílu nejméně 50 kN, které jsou použitelné v systémech 
specifikovaných v položce 1.B.6.a. 
V položce 1.B.6. „holý stůl“ znamená rovný stůl nebo povrch bez úchytů nebo fitinků. 
  
 
1.B.7. Vakuové nebo jiné tavící a licí pece s řízenou atmosférou a zařízení s nimi 
související 
1.B.7.a. Obloukové tavicí a licí pece mající obě následující charakteristiky: 
1.B.7.a.1. objem tavných elektrod mezi 1 000 cm3 a 20 000 cm3 a 
1 .B.7.a.2. schopnost provozu při teplotách tavení nad 1 973 K (1 700 °C). 
1.B.7.b. Tavicí pece s elektronovým svazkem nebo plazmové pece mající obě následující 
charakteristiky: 
1.B.7.b.1. příkon 50 kW či větší a 
1.B.7.b.2. schopnost provozu při teplotách tavení nad 1 473 K (1 200 °C). 
1.B.7.c Počítačové ovládací a monitorovací systémy speciálně uspořádané pro pece 
specifikované v položce 1.B.7.a. nebo 1.B.7.b. 
   
  
1.C. Materiály 
Žádné. 
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1.D. Software 
1.D.1. „Software“ speciálně navržený nebo upravený pro „užívání“ zařízení 
specifikovaných v položkách 1.A.3., 1.B.1., 1.B.3., 1.B.5., 1.B.6.a., 1.B.6.b., 1.B.6.d. 
nebo T.B.7. 
„Software“ speciálně navržený nebo upravený pro systémy specifikované v položce 
1.B.3.d. zahrnuje „software“ pro simultánní měření tloušťky stěny a obrysu. 
1.D.2. „Software“ speciálně vytvořený nebo modifikovaný pro „vývoj“, „výrobu“ nebo 
„použití“ zařízení specifikovaných v položce 1.B.2.  
Položka 1.D.2. se nevztahuje na „software“ k programování dílů, který generuje kódy 
příkazů „numerického řízení“, ale neumožňuje přímé použití zařízení k obrábění různých 
částí. 
1.D.3. „Software“ pro jakoukoli kombinaci elektronických zařízení nebo systémů 
umožňující těmto zařízením funkci jednotky „numerického řízení“ pro obráběcí stroje 
schopné řídit pět nebo více řízených (kopírovacích) os, které mohou být simultánně 
koordinovány pro „řízené obrábění (kopírování)“. 
„Software“ patří mezi kontrolované položky bez ohledu na to, je-li vyvážen samostatně či 
nachází-li se uvnitř jednotky „numerického řízení“ nebo v jakémkoli jiném elektronickém 
zařízení nebo systému. 
Položka 1.D.3. se nevztahuje na „software“ speciálně navržený nebo přizpůsobený 
výrobcem řídící jednotky nebo obráběcího stroje k řízení obráběcích strojů, které nejsou 
zahrnuty pod položkou 1.B.2. 
   
  
1.E. Technologie 
1.E.1. „Technologie“ vztahující se k řízení výrobních procesů pro „vývoj“, „výrobu“ nebo 
„využití“ zařízení, materiálů nebo „softwaru“ specifikovaných v položkách 1.A. až 1.D. 
   
  
2. MATERIÁLY 
  
2.A. Zařízení, soubory a komponenty 
2.A.1. Kelímky vyrobené z materiálů odolných vůči roztaveným kovovým aktinidům 
2.A.1.a. Kelímky mající obě z následujících charakteristik: 
2.A.1.a.1. objem mezi 150 cm3 (150 ml) a 8 000 cm3 (8 litrů) a 
2.A.1.a.2. jsou vyrobeny z níže uvedených materiálů nebo jejich směsi nebo jimi 
potaženy, s celkovým obsahem nečistot 2% nebo méně podle hmotnosti: 
2.A.1.a.2.a. fluorid vápenatý (CaF2) 
2.A.1.a.2.b. zirkoničitan vápenatý (CaZrO3) 
2.A.1.a.2.c. sulfid ceritý (Ce2S3) 
2.A.1.a.2.d. oxid erbitý (Er2O3) 
2.A.1.a.2.e. oxid hafhičitý (HfO2) 
2.A.1.a.2.f.  oxidhorečnatý (MgO) 
2.A.1.a.2.g. nitridovaná slitina niobu, titanu a wolframu (přibližně 50% Nb, 30% Ti, 20% 
W) 
2.A.1.a.2.h. oxid ytritý (Y2O3) nebo 
2.A.1.a.2.i.  oxid zirkoničitý (ZrO2). 
2.A.1.b. Kelímky mající obě z následujících charakteristik: 
2.A.1 b.1. objem mezi 50 cm3 (50 ml) a 2 000 cm3 (2 l) a 
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2.A.1.b.2. vyrobené z tantalu o čistotě 99,9 hmotnostních procent nebo vyšší nebo jím 
obložené. 
2.A.1.c. Kelímky mající všechny následující charakteristiky: 
2.A.1.C.1. objem mezi 50 cm3 (50 ml) a 2 000 cm3 (2 l), 
2.A.1.C.2. vyrobené z tantalu o čistotě 98 hmotnostních procent nebo vyšší nebo jím 
obložené a 
2.A.1.C.3. povlečené karbidem, nitridem nebo boridem tantalu či jakoukoli kombinací 
těchto sloučenin. 
  
2.A.2. Platinové katalyzátory 
Platinové katalyzátory speciálně konstruované nebo upravené k uskutečnění izotopické 
výměny mezi vodíkem a vodou s cílem zpětného získání tritia z těžké vody, či k výrobě 
těžké vody. 
  
2.A.3. Kompozitní struktury ve formě trubek 
Kompozitní struktury ve formě trubek mající obě z následujících charakteristik: 
2.A.3.a. vnitřní průměr mezi 75 mm a 400 mm a 
2.A.3.b. vyrobené z jakéhokoli „vláknitého či vláknového materiálu“ specifikovaného v 
položce 2.C.7.a. nebo uhlíkových předimpregnovaných materiálů specifikovaných v 
položce 2.C.7.C. 
   
  
2.B. Testovací a výrobní zařízení 
  
2.B.1. Zařízení, závody a technické vybavení pro výrobu tritia 
2.B.1.a. Zařízení nebo závody na výrobu, regeneraci (znovu získání), extrakci, 
koncentrování tritia nebo pro zacházení s tritiem, 
2.B.1.b. Technické vybavení závodů a zařízení, a to: 
2.B.1.b.1. vodíkové nebo héliové chladící jednotky schopné chlazení na teplotu 23 K (-
250 °C) či nižší, s výkonem na odvod tepla vyšším než 150 W, 
2.B.1.b.2. systémy skladování a čištění izotopů vodíku používající jako skladovací nebo 
čisticí médium hydridy kovů. 
2.B.2. Zařízení, závody a systémy a technické vybavení na separaci izotopů lithia 
2.B.2.a. Zařízení nebo závody na separaci izotopů lithia. 
2.B.2.b. Následující technologie a technické vybavení k separaci izotopů lithia na bázi 
procesu lithiovo-rtuťových amalgámů: 
2.B.2.b.1. kolony s náplní na výměnu kapalina-kapalina speciálně konstruované pro 
lithiové amalgamy, 
2.B.2.b.2. čerpadla na rtuť nebo lithiové amalgamy, 
2.B.2.b.3. elektrolyzéry lithiových amalgamů, 
2.B.2.b.4. odpařováky na koncentrované roztoky hydroxidu lithného, 
2.B.2.c. systémy iontové výměny speciálně konstruované pro separaci izotopů lithia a pro 
ně speciálně konstruované součásti, 
2.B.2.d. systémy chemické výměny (využívající crown ether, kryptandy a lariat ethery) 
speciálně konstruované pro separaci izotopů lithia a pro ně speciálně konstruované 
součásti. 
Určité technologie a komponenty pro separaci izotopů lithia pro proces separace plasmy 
(PSP) jsou také přímo použitelné pro separaci izotopů uranu a jsou vybranými položkami 
v jaderné oblasti ve smyslu jiného právního předpisu. 
   

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORN9LVF59A1)



  
2.C. Materiály 
  
2.C.1. Hliník 
Hliníkové slitiny mající obě z následujících charakteristik: 
2.C.1.a. minimální mez pevnosti v tahu 460 MPa při 293 K (20 °C) a 
2.C.1.b. jsou ve formě trubek nebo masivních válců (včetně výkovků) s vnějším 
průměrem převyšujícím 75 mm. 
Požadavek na mez pevnosti v položce 2.C.1. se vztahuje na hliníkové slitiny před i po 
tepelném zpracování. 
  
2.C.2. Berylium 
Kovové berylium, slitiny s více než 50 hmotnostními procenty berylia, beryliové 
sloučeniny a výrobky z nich, jejich odpad nebo zbytky. 
Položka 2.C.2. nezahrnuje kovová okna pro rentgenové přístroje a měřicí zařízení vrtů, 
oxidované výrobky nebo polotovary, speciálně navržené pro součástky elektronických 
komponent nebo jako podložky elektronických obvodů a beryl (křemičitan berylia a 
hliníku) ve formě smaragdů nebo akvamarínů. 
  
2.C.3. Vizmut 
Vizmut mající obě z následujících charakteristik: 
2.C.3.a. vysokou čistotu (99,99 hmotnostních procent nebo vyšší) a  
2.C.3.b. obsah stříbra méně než 10 hmotnostních částic na milion. 
  
2.C.4. Bór 
Bór obohacený izotopem 10B v poměru větším, než se vyskytuje v přírodě, jako prvek, 
sloučeniny bóru, směsi a materiály obsahující bór, výrobky z něj, jejich odpad nebo 
zbytky. 
V položce 2.C.4. směsi obsahující bór zahrnují i bórem dotované materiály. Poměr 
izotopů bóru vyskytující se v přírodě je přibližně 18,5 hmotnostních procent izotopu 10B 
(20 atomových procent). 
  
2.C.5. Vápník 
Vápník mající obě z následujících charakteristik: 
2.C.5.a. obsahující méně než 1 000 hmotnostních částic na milion kovových nečistot 
jiných než hořčík a 
2.C.5.b. obsahující méně než 10 hmotnostních částic na milion bóru. 
  
2.C.6. Trifluorid chlóru (ClF3) 
  
2.C.7. „Vláknité nebo vláknové materiály“ a předimpregnované materiály 
2.C.7.a. Uhlíkové nebo aramidové „vláknité nebo vláknové materiály“ mající jednu z 
následujících charakteristik: 
2.C.7.a. 1. „měrný modul“ minimálně 12,7 x 106 m, nebo 
2.C.7.a.2. „měrnou pevnost v tahu“ 23,5 x 104 m či vyšší. 
Položka 2.C.7.a. nezahrnuje aramidové „vláknité nebo vláknové materiály“ s 
hmotnostním obsahem minimálně 0,25% esterového modifikátoru vázaného na povrchu 
vláken. 
2.C.7.b. Skleněné „vláknité nebo vláknové materiály“ mající obě z následujících 
charakteristik: 
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2.C.7.b.1. „měrný modul“ minimálně 3,18 x 106 m a 
2.C.7.b.2. „měrnou pevnost v tahu“ 7,62 x 104 či vyšší. 
2.C.7.C. Nekonečné příze, prameny, lanka nebo pásky impregnované teplem 
vytvrditelnou pryskyřicí, o šířce nepřevyšující 15 mm (předimpregnované lamináty), 
zhotovené z uhlíkových či skleněných „vláknitých či vláknových materiálů“ dle 
specifikace uvedené v položce 2.C.7.a. nebo 2.C.7.b. Pryskyřice tvoří matrici kompozitu. 
V položce 2.C.7. „měrný modul“ je Youngův modul v N/m2 dělený měrnou hmotností v 
N/m3, změřenou při teplotě 296 ± 2 K (23 ± 2 °C) a relativní vlhkosti 50 ± 5%. 
V položce 2.C.7. „měrná pevnost v tahu“ je mez pevnosti v tahu v N/m2 dělená měrnou 
hmotností v N/m3, změřenou při teplotě 296 ± 2 K (23 ± 2 °C) a relativní vlhkosti 50 ± 
5%. 
  
2.C.8. Hafnium 
Kovové hafhium, slitiny a sloučeniny hafnia a výrobky z nich, které obsahují více než 60 
hmotnostních procent hafnia, výrobky z něj, jejich odpad nebo zbytky. 
  
2.C.9. Lithium 
Lithium obohacené izotopem 6Li v poměru větším, než se vyskytuje v přírodě (obsah 
izotopu 6Li v přírodním lithiu je přibližně 6,5 hmotnostních procent (7,5 atomových 
procent)), jakož i produkty a zařízení obsahující obohacené lithium, jako prvek, 
sloučeniny lithia, směsi a materiály obsahující lithium, výrobky z něj, jejich odpad nebo 
zbytky. 
Položka 2.C.9. nezahrnuje termoluminiscenční dozimetry. 
  
2.C.10. Hořčík 
Hořčík mající obě následující charakteristiky: 
2.C.10.a. obsahující méně než 200 hmotnostních částic na milion kovových nečistot, 
jiných než vápník a 
2.C.10.b. obsahující méně než 10 hmotnostních částic na milion bóru. 
  
2.C.11. Martenzitická ocel 
Martenzitická ocel s minimální pevností v tahu 1950 MPa při teplotě 293 K (20 °C). 
Položka 2.C.11. nezahrnuje tvary, u nichž žádný délkový rozměr nepřesahuje 75 mm. 
V položce 2.C.11 se rozumí martenzitická ocel před nebo po tepelném zpracování. 
  
2.C.12. Radium (226Ra) 
Radium (226Ra), slitiny 226Ra, sloučeniny 226Ra, směsi obsahující 226Ra, výrobky z nich, 
jakož i produkty a přístroje obsahující tyto materiály. 
Položka 2.C.12. nezahrnuje produkty či přístroje neobsahující více než 0,37 GBq 226Ra a 
lékařské aplikátory. 
  
2.C.13. Titan 
Titanové slitiny mající obě z následujících charakteristik: 
2.C.13.a. minimální pevnost v tahu při 293 K (20 °C) 900 MPa nebo větší a 
2.C.13.b. jsou ve formě trubek nebo masivních válců (včetně výkovků) s vnějším 
průměrem větším než 75 mm. 
V položce 2.C.13. se rozumí titanové slitiny před nebo po tepelném zpracování. 
  
2.C.14. Wolfram 
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Wolfram, karbid wolframu a wolframové slitiny s obsahem wolframu více než 90 
hmotnostních procent, mající obě z následujících charakteristik: 
2.C.14.a. mající dutou válcovou symetrii (včetně částí válce) o vnitřním průměru 100 až 
300 mm a 
2.C.14.b. hmotnosti větší než 20 kg. 
Položka 2.C.14. nezahrnuje části speciálně konstruované k použití jako závaží nebo 
kolimátory γ záření. 
  
2.C.15. Zirkon 
Zirkon s obsahem hafnia nižším než 1 hmotnostní část hafnia na 500 hmotnostních částí 
zirkonu ve formě kovu, slitin obsahujících více než 50 hmotnostních procent zirkonu, 
sloučenin a výrobků z těchto materiálů, odpadů nebo zbytků. 
Položka 2.C.15. nezahrnuje zirkon ve formě fólie o tloušťce nepřesahující 0,10 mm. 
  
2.C.16. Práškový nikl a porézní kovový nikl 
2.C.16.a. Práškový nikl mající obě z následujících charakteristik: 
2.C.16.a.1. čistotu 99,0 hmotnostních procent niklu nebo větší a 
2.C.16.a.2. s průměrným rozměrem částic menším než 10 μm měřeno dle standardu 
ASTM B330. 
2.C.16.b. Porézní kovový nikl vyrobený z materiálů specifikovaných v položce 2.C.16.a. 
Položka 2.C.16. nezahrnuje vláknové niklové prášky, jednotlivé porézní niklové kovové 
plechy o ploše 1 000 cm2 nebo menší a práškový nikl, který je speciálně připraven pro 
výrobu filtrů plynových difúzních přepážek používaných při procesu obohacování 
plynovou difúzí. Tím se rozumí sloučeniny a prášky obsahující nikl nebo jeho slitiny s 
minimálním obsahem niklu 60% speciálně upravené pro výrobu filtrů plynových 
difúzních přepážek, které jsou vybranými položkami v jaderné oblasti ve smyslu jiného 
právního předpisu. 
Položka 2.C.16.b. se vztahuje na porézní materiál formovaný stlačením a sintrováním 
materiálu uvedeného v položce 2.C.16.a. s cílem vytvořit kovový materiál s jemnými 
póry navzájem propojenými v rámci struktury. 
  
2.C.17. Tritium 
Tritium, jeho sloučeniny nebo směsi obsahující tritium s poměrem atomů tritia a vodíku 
převyšujícím 1:1000 a produkty či zařízení obsahující tyto materiály. 
Položka 2.C.17. nezahrnuje produkty nebo zařízení obsahující méně než 1,48 x 103 GBq 
tritia. 
  
2.C.18. Hélium (3He) 
Hélium (3He), směsi obsahující 3He a produkty či zařízení obsahující jakýkoli z těchto 
materiálů. 
Položka 2.C.18. nezahrnuje produkt nebo zařízení obsahující méně než 1 g 3He. 
  
2.C.19. Radionuklidy vhodné pro tvorbu neutronových zdrojů na bázi alfa-n reakce:  
Aktinium-225 Curium-244 Polonium-209 
Aktinium-227 Einsteinium-253 Polonium-210  
Kalifornium-253 Einsteinium-254 Rádium-223 
Curium-240 Gadolinium-148 Thorium-227 
Curium-241 Plutonium-236 Thorium-228 
Curium-242 Plutonium-238 Uran-230 
Curium-243 Polonium-208 Uran-232 
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V následující formě: 
2.C.19.a. prvek, 
2.C.19.b. sloučeniny s celkovou aktivitou 37 GBq/kg či vyšší, 
2.C.19.c. směsi s celkovou aktivitou 37 GBq/kg či vyšší, 
2.C.19.d. produkty nebo zařízení obsahující jakýkoli z těchto materiálů. 
Položka 2.C.19. nezahrnuje produkt či zařízení obsahující méně než 3,7 GBq aktivity. 
 
2.C.20. Rhenium  
Rhenium a slitiny s obsahem 90% hmotnosti a více rhenia; a dále slitiny rhenia a 
wolframu s obsahem 90% hmotnosti a více jakékoli směsi rhenia a wolframu, splňující 
obě následující charakteristiky: 
2.C.20.a. ve formách dutiny s válcovou symetrií (včetně válcových segmentů) s vnitřním 
průměrem 100 až 300 mm a 
2.C.20.b. hmotnost přes 20 kg.  
   
2.D. Software 
Žádný. 
   
  
2.E. Technologie 
2.E.1. „Technologie“ vztahující se k řízení výrobních procesů pro „vývoj“, „výrobu“ nebo 
„využití“ zařízení, materiálu nebo „softwaru“ specifikovaných v položkách 2.A. až 2.D. 
   
  
3. ZAŘÍZENÍ A KOMPONENTY PRO IZOTOPICKOU SEPARACI URANU (jiné 
než vybrané položky) 
  
3.A. Zařízení, soubory a komponenty 
  
3.A.1. Měniče kmitočtu nebo generátory 
Měniče kmitočtu nebo generátory použitelné jako motorový pohon s měnitelným nebo 
pevným kmitočtem mající všechny dále uvedené charakteristiky: 
3.A.1.a. vícefázový výstup s výkonem 40 VA nebo vyšším, 
3.A.1.b. pracující v kmitočtovém pásmu 600 Hz nebo vyšší; a 
3.A.1.c. kontrola kmitočtu lepší (nižší) než 0,2 %. 
Měniče kmitočtu zahrnuté v položce 3.A.1. jsou také známé jako konvertory nebo 
invertory. 
Charakteristiky uvedené v položce 3.A.1. mohou splňovat určitá zařízení prodávaná jako:  
generátory, elektronické testovací zařízení, zdroje střídavého napětí, pohony 
s měnitelnými otáčkami motoru, pohony s měnitelnými rychlostmi (VSD), pohony 
s měnitelnými kmitočty (VFD), pohony s nastavitelnými kmitočty (AFD) nebo pohony 
s nastavitelnými rychlostmi (ASD). 
Položka 3.A.1. se vztahuje pouze na měniče kmitočtu určené pro specifické průmyslové 
stroje a/nebo spotřební zboží (obráběcí stroje, vozidla atd.), jestliže měniče kmitočtu 
mohou splňovat výše uvedené charakteristiky po demontáži. 
„Software“ speciálně navržený k posílení nebo spuštění výkonu frekvenčních měničů 
nebo generátorů pro splnění výše uvedených charakteristik je zahrnut v položkách 3.D.2. 
a 3.D.3.Měniče kmitočtu a generátory speciálně konstruované nebo upravené pro použití 
v plynových odstředivkách jsou vybranými položkami v jaderné oblasti ve smyslu jiného 
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právního předpisu. Tím se rozumí měniče kmitočtu (známé také jako konvertory nebo 
invertory) speciálně konstruované nebo upravené pro napájení speciálně konstruovaných 
nebo upravených prstencových statorů pro vysokorychlostní mnohofázové střídavé 
hysterezní (nebo reluktanční) motory, které jsou vybranými položkami v jaderné oblasti 
ve smyslu jiného právního předpisu. 
  
3.A.2. Lasery, laserové zesilovače a oscilátory 
3.A.2.a. Lasery na bázi par mědi mající obě z následujících charakteristik:  
3.A.2.a. 1. pracující ve vlnových délkách mezi 500 nm a 600 nm a  
3.A.2.a.2. průměrném výkonu 30 W nebo vyšším. 
3.A.2.b. Lasery na bázi iontů argonu mající obě z následujících charakteristik:  
3.A.2.b.1. pracující ve vlnovém rozsahu mezi 400 nm a 515 nm a  
3.A.2.b.2. průměrném výkonu 40 W nebo vyšším. 
3.A.2.c. Lasery s příměsí neodymu (jiné než skla), s výstupním vlnovým rozsahem mezi 
1000 nm a 1 100 nm mající některou z následujících charakteristik: 
3.A.2.c.1. s impulzním buzením a s modulací jakosti rezonátoru, s trváním impulzu 
rovným nebo větším než 1 ns a mající některou z následujících charakteristik: 
3.A.2.c.1.a. jednoduchý příčný výstupní mod s průměrným výkonem vyšším než 40 W, 
nebo 
3.A.2.c.1.b. vícenásobný příčný výstupní mod s průměrným výkonem vyšším než 50 W; 
nebo 
3.A.2.c.2. zahrnující zdvojení kmitočtu, dávající výstupní vlnovou délku mezi 500 nm a 
550 nm s průměrným výkonem vyšším než 40 W. 
3.A.2.d. Laditelné impulzní monovidové oscilátory na bázi barviva, mající všechny 
následující charakteristiky: 
3.A.2.d. 1. pracující při vlnových délkách mezi 300 nm a 800 nm, 
3.A.2.d.2. s průměrným výkonem vyšším než 1 W, 
3.A.2.d.3. s opakovacím kmitočtem vyšším než 1 kHz a 
3.A.2.d.4. s šířkou impulzu menší než 100 ns. 
3.A.2.e. Laditelné zesilovače a oscilátory na bázi barviva, mající všechny následující 
charakteristiky: 
3.A.2.e.1. pracující při vlnových délkách mezi 300 nm a 800 nm, 
3.A.2.e.2. s průměrným výkonem vyšším než 30 W, 
3.A.2.e.3. s opakovacím kmitočtem vyšším 1 kHz a 
3.A.2.e.4. s šířkou impulzu menší než 100 ns. 
Položka 3.A.2.e. nezahrnuje monovidové oscilátory. 
3.A.2.f. Alexandritové lasery mající všechny následující charakteristiky: 
3.A.2.f.1. pracující při vlnových délkách mezi 720 nm a 800 nm, 
3.A.2.f.2. s šířkou pásma 0,005 nm nebo menší, 
3.A.2.f.3. s opakovacím kmitočtem vyšším než 125 Hz a 
3.A.2.f.4. s průměrným výkonem nad 30 W. 3.A.2.g. 
3.A.2.g. Lasery na bázi oxidu uhličitého, mající všechny následující charakteristiky: 
3.A.2.g.1. pracující při vlnových délkách mezi 9 000 a 11 000 nm, 
3.A.2.g.2. s opakovacím kmitočtem nad 250 Hz, 
3.A.2.g.3. s průměrným výkonem vyšším než 500 W a 
3.A.2.g.4. s šířkou impulsu menší než 200 ns. 
Položka 3.A.2.g. nezahrnuje výkonnější (obvykle 1-5 kW) průmyslové lasery na bázi Cd, 
používané například pro řezání či svařování, tyto lasery jsou buď s trvalou vlnou, nebo 
impulzní s šířkou impulzu větší než 200 ns. 
3.A.2.h. Excimerové lasery (XeF, XCl, KrF), mající všechny následující charakteristiky: 
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3.A.2.h.1. pracující při vlnových délkách mezi 240 nm a 360 nm, 
3.A.2.h.2. s opakovacím kmitočtem vyšším než 250 Hz a 
3.A.2.h.3. s průměrným výkonem vyšším než 500 W. 
3.A.2.i.Paravodíkové Ramanovy fázovače určené pro práci při výstupní vlnové délce 16 
μm a opakovacím kmitočtu přes 250 Hz. 
3.A.2.j. pulsní lasery na bázi oxidu uhelnatého mající všechny následující charakteristiky: 
3.A.2.j.1. pracující při vlnových délkách mezi 5000 a 6000 nm, 
3.A.2.j.2. s opakovacím kmitočtem nad 250 Hz, 
3.A.2.j.3.s průměrným výkonem vyšším než 200 W a 
3.A.2.j.4. s šířkou impulzu menší než 200 ns. 
Položka 3.A.2.j. nezahrnuje průmyslové lasery na bázi CO s vyšším výkonem (obvykle 1 
až 5 kW) používané např. pro řezání či svařování, tyto lasery jsou buď typu spojité vlny, 
nebo impulzní s šířkou impulzu větší než 200 ns. 
  
3.A.3. Ventily 
Ventily mající všechny následující charakteristiky: 
3.A.3.a. jmenovitém průměru 5 mm či větším, 
3.A.3.b. s vlnovcovými ucpávkami a 
3.A.3.c. vyrobené z hliníku, hliníkových slitin, niklu nebo jeho slitin s obsahem niklu 
vyšším než 60 hmotnostních procent nebo těmito materiály povlakované. 
V případě ventilů s odlišným vstupním a výstupním průměrem, se parametr „jmenovitý 
průměr“ v položce 3.A.3.a. vztahuje k nejmenšímu z těchto průměrů. 
  
3.A.4. Supravodivé solenoidní elektromagnety 
Supravodivé solenoidní elektromagnety mající všechny následující charakteristiky: 
3.A.4.a. schopné vytvořit magnetické pole větší než 2 T (tesla), 
3.A.4.b. s poměrem L/D (délka dělená vnitřním průměrem) větším než 2, 
3.A.4.c. s vnitřním průměrem větším než 300 mm a 
3.A.4.d. s homogenností magnetického pole lepší než 1% na středových 50% vnitřního 
objemu. 
Položka 3.A.4. se nevztahuje na magnety speciálně konstruované a vyvážené jako 
součásti zobrazujících lékařských systémů NMR (nukleární magnetické rezonance). 
Přitom se rozumí, že výraz „součást“ neznamená nutně fyzickou součást v rámci stejné 
dodávky. Separátní dodávky „součástí“ z jiných zdrojů jsou povoleny za předpokladu, že 
příslušná exportní dokumentace jasně vymezuje vztah „součástí“. 
  
3.A.5. Zdroje stejnosměrného elektrického proudu 
Zdroje stejnosměrného elektrického proudu o vysokém výkonu, mající obě z 
následujících charakteristik: 
3.A.5.a. schopné po dobu 8 hodin kontinuálně produkovat napětí minimálně 100 V při 
výstupním proudu 500 A nebo větším a 
3.A.5.b. s regulací proudu nebo napětí lepší než 0,1 % po dobu 8 hodin. 
  
3.A.6. Vysokonapěťové zdroje stejnosměrného elektrického proudu 
Vysokonapěťové zdroje stejnosměrného elektrického proudu, mající obě z následujících 
charakteristik: 
3.A.6.a. schopné po dobu 8 hodin kontinuálně produkovat napětí minimálně 20 kV při 
výstupním proudu minimálně 1 A a 
3.A.6.b. s regulací proudu nebo napětí lepší než 0,1% po dobu 8 hodin. 
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3.A.7. Převodníky tlaku 
Všechny typy převodníků tlaku schopných měřit absolutní tlaka splňující všechny 
následující charakteristiky: 
3.A.7.a. tlaková čidla jsou vyrobena z hliníku, hliníkových slitin, z oxidu hlinitého 
(alumina nebo safír), niklu, niklových slitin s obsahem niklu vyšším než 60 hmotnostních 
procent, nebo plně fluorovaných uhlovodíkových polymerů, nebo těmito materiály 
chráněné; 
3.A.7.b. těsnění, je-li součástí, nutné pro utěsnění čidel tlaku a v přímém kontaktu 
s pracovním médiem, vyrobené z hliníku nebo hliníkové slitiny, z oxidu hlinitého 
(alumina nebo safír), niklu, slitiny niklu s obsahem niklu vyšším než 60 hmotnostních 
procent nebo plně fluorovaných uhlovodíkových polymerů, nebo těmito materiály 
chráněné a 
3.A.7.c. mající jednu z následujících charakteristik: 
3.A.7.c.1. s rozsahem stupnice do 13 kPa a „přesností“ lepší než ± 1% v celém rozsahu 
stupnice, nebo 
3.A.7.c.2. s rozsahem stupnice od 13 kPa výše a „přesností“ lepší než ± 130 Pa pro 
měření při 13 kPa. 
Převodníky tlaku v položce 3.A.7. jsou zařízení, která převádí měření tlaku na signál. 
„Přesnost“ pro účely položky 3.A.7. zahrnuje nelinearitu, hysterezi a reprodukovatelnost 
měření při teplotě okolí. 
  
3.A.8. Vakuové vývěvy 
Vakuové vývěvy mající všechny následující charakteristiky: 
3.A.8.a. průměr vstupního hrdla minimálně 380 mm, 
3.A.8.b. rychlost čerpání je rovná nebo vyšší než 15 m3/s a 
3.A.8.c. schopné vytvořit vakuum lepší než 13,3 mPa. 
Rychlost čerpání se stanovuje v měřicím bodě s použitím dusíku či vzduchu. 
Maximální vakuum se stanovuje na vstupu do vývěvy při zablokování tohoto vstupu. 
 
3.A.9. Ucpávkové spirálové (scroll) kompresory a vývěvy s vlnovcovým typem 
ucpávky mající všechny následující charakteristiky: 
3.A.9.a. dosahují vstupního objemového průtoku 50m3/hod nebo vyššího   
3.A.9.b. dosahují tlakového poměru 2:1 nebo vyššího a 
3.A.9.c. všechny plochy přicházející do styku s pracovním plynem jsou zhotoveny 
z jednoho z následujících materiálů:  
3.A.9.c.1. hliník nebo hliníková slitina, 
3.A.9.c.2. oxid hlinitý 
3.A.9.c.3. nerezová ocel 
3.A.9.c.4. nikl nebo slitina niklu 
3.A.9.c.5. fosforový bronz nebo  
3.A.9.c.6. fluoropolymery. 
Ve spirálovém kompresoru nebo vývěvě je nasávaný plyn lapen do kapsy ve tvaru 
půlměsíce, ohraničené párem spřažených spirálových stěn, z nichž jedna stojí a druhá se 
pohybuje po kružnici, čímž dochází k postupnému zmenšování původního objemu 
plynových kapes a k nárůstu tlaku v nich.  
Ve spirálovém kompresoru nebo vývěvě s vlnovcovým typem ucpávky je pracovní plyn 
zcela izolován od mazaných částí čerpadla a od vnější atmosféry kovovým vlnovcem. 
Vlnovec je jedním koncem upevněn k pohybující se spirále a druhým koncem k pevnému 
krytu čerpadla. 
Fluoropolymery obsahují mimo jiné také následující materiály: 
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a. polytetrafluoroethylen (PTFE), 
b.fluorovaný ethylen-propylen (FEP), 
c. perfluoroalkoxy (PFA), 
d. polychlorotrifluoroethylen (PCTFE);  
e. vinyliden fluorid-hexafluoropropylen kopolymer 
 
 
  
3.B. Testovací a výrobní zařízení 
  
3.B.1. Elektrolyzéry na výrobu fluoru 
Elektrolyzéry na výrobu fluoru s výrobní kapacitou větší než 250 g fluoru za hodinu. 
  
3.B.2. Zařízení na výrobu nebo montáž rotorů, zařízení vyrovnávající rotor, tvářecí 
stroje na výrobu vlnovců a trny 
3.B.2.a. Zařízení na montáž sestavy rotorů plynových odstředivek, přepážek a koncovek. 
Položka 3.B.2.a. zahrnuje přesná vřetena, svěrky a stroje na uložení lisováním za tepla. 
3.B.2.b. Zařízení vyrovnávající rotor pro dosažení souososti sekcí rotorové trubky. 
Zařízení uvedené v položce 3.B.2.b. se obvykle skládá z přesných měřicích čidel, 
propojených na počítač, který řídí činnost, například pneumatických otočných ramen 
používaných pro vyrovnávání do směru sekcí rotorových trubek. 
3.B.2.c. Trny a zápustky pro tváření vlnovců pro výrobu jednospirálových konvolučních 
vlnovců. Vlnovce v této položce mají všechny následující charakteristiky: 
3.B.2.c.1. vnitřní průměr mezi 75 mm a 400 mm, 
3.B.2.c.2. délku 12,7 mm nebo větší, 
3.B.2.c.3. hloubku spirály větší než 2 mm a 
3.B.2.c.4. jsou vyrobeny z vysoce pevných hliníkových slitin, martenzitické vytvrditelné 
oceli nebo z vysoce pevných „vláknitých nebo vláknových materiálů“. 
  
3.B.3. Vícerovinné vyvažovací stroje pro odstředivky - stabilní či přenosné, 
horizontální nebo vertikální 
3.B.3.a. Vyvažovací zařízení pro odstředivky konstruované pro vyvažování pružných 
rotorů o délce minimálně 600 mm, které mají současně všechny následující 
charakteristiky: 
3.B.3.a.1. oběžný průměr nebo průměr otočného čepu větší než 75 mm, 
3.B.3.a.2. hmotnostní rozsah od 0,9 do 23 kg a 
3.B.3.a.3. schopné vyvážit při otáčkách vyšších než 5 000 za minutu. 
3.B.3.b. Vyvažovací stroje pro odstředivky konstruované pro vyvažování dutých 
válcových komponentů rotoru, které mají všechny následující charakteristiky: 
3 .B.3 .b.1. oběžný průměr nebo průměr otočného čepu větší než 75 mm, 
3.B.3.b.2. hmotnostní rozsah od 0,9 do 23 kg, 
3.B.3.b.3. schopné vyvážit do zbytkové nerovnováhy 0,010 kg x mm/kg v jedné rovině 
nebo lepší a 
3.B.3.b.4. s řemenovým pohonem. 
  
3.B.4. Zařízení pro navíjení vláken a zařízení s nimi související 
3.B.4.a. Zařízení pro navíjení vláken mající všechny následující charakteristiky: 
3.B.4.a.1. pohyby pro nastavení do správné polohy, ovíjeni a vinutí vláken jsou 
koordinovány a programovány ve dvou nebo více osách, 
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3.B.4.a.2. jsou speciálně konstruované pro výrobu kompozitu nebo laminátů z 
„vláknových či vláknitých materiálů“ a 
3.B.4.a.3. schopné navíjet válcové trubky s vnitřním průměrem mezi 75 a 650 mm a o 
délce minimálně 300 mm. 
3.B.4.b. Koordinační a programové řízení pro zařízení pro navíjení vláken specifikovaná 
v položce 3.B.4.a. 
3.B.4.c. Přesná vřetena pro zařízení pro navíjení vláken specifikovaná v položce 3.B.4.a. 
  
3.B.5. Elektromagnetické separátory izotopů 
Elektromagnetické separátory izotopů konstruované pro jednoduché nebo vícenásobné 
iontové zdroje nebo jimi vybavené, schopné vytvořit celkový proud iontového svazku 
minimálně 50 mA. 
Položka 3.B.5. zahrnuje separátory schopné obohacovat jak stabilní izotopy, tak i izotopy 
uranu. Separátor schopný separovat izotopy olova s rozdílem jedné hmotnostní jednotky 
je zákonitě schopen obohacovat izotopy uranu, kde rozdíl činí tři hmotnostní jednotky. 
Položka 3.B.5. zahrnuje separátory, u nichž se jak iontové zdroje, tak i sběrače 
(kolektory) nacházejí v magnetickém poli a taková uspořádání, v nichž jsou mimo toto 
pole. 
  
3.B.6. Hmotnostní spektrometry 
Hmotnostní spektrometry schopné měřit ionty o hmotnosti 230 atomových jednotek a 
větší s rozlišením lepším než dvě částice při 230, jakož i příslušné iontové zdroje pro tato 
zařízení: 
3.B.6.a. hmotnostní spektrometry s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS - Inductively 
coupled plasma mass spectrometry), 
3.B.6.b. hmotnostní spektrometry s doutnavým výbojem (GDMS - Glow- Discharge Mass 
Spectrometry), 
3.B.6.c. hmotnostní spektrometry s tepelnou ionizací (TIMS – Thermal Ionization Mass 
Spectrometry), 
3.B.6.d. elektronové bombardovací hmotnostní spektrometry mající obě následující 
vlastnosti: 
3.B.6.d.1. vstupní systém molekulárního paprsku, který vstřikuje kolimovaný paprsek 
analytů molekul do oblasti iontového zdroje, kde jsou molekuly ionizovány svazkem 
elektronů a       
3.B.6.d.2. jeden nebo více vymrazovacích odlučovačů které mohou být chlazeny na 
teplotu 193 K (-80 °C) nebo nižší pro odloučení molekul analytu, které nejsou ionizovány 
svazkem elektronů 
3.B.6.e. hmotnostní spektrometry vybavené mikrofluorizačním iontovým zdrojem, 
zkonstruované k použití pro aktinidy nebo fluoridy aktinidů.  
Položka 3.B.6.d. popisuje hmotnostní spektrometry, které se obvykle používají pro 
izotopickou analýzu plynových vzorků UF6. 
Hmotnostní spektrometry v položce 3.B.6.d. jsou také nazývány spektrometry 
s elektronovým impaktem nebo spektrometry s elektronovou ionizací. 
V položce 3.B.6.d.2. je vymrazovací odlučovač přístroj, který odlučuje molekuly plynu 
jejich kondenzací nebo zmrazením na chladných plochách. Pro účely této položky není 
kryogenní vývěva plynného s uzavřenou smyčkou vymrazovacím odlučovačem. 
   
3.C. Materiály 
Žádné. 
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3.D. Software 
3.D.1. „Software“ speciálně vytvořený pro „užití“ u zařízení specifikovaných v položkách 
3.A.1., 3.B.3. nebo 3.B.4. 
3.D.2. „Software“ nebo šifrovací klíče / kódy speciálně vytvořené k posílení nebo 
spuštění výkonových charakteristik zařízení, které není zahrnuto v položce 3.A.1. tak, aby 
splnilo nebo překročilo charakteristiky stanovené v položce 3.A.1. 
3.D.3. „Software“ speciálně vytvořený k posílení nebo spuštění výkonových 
charakteristik zařízení, na které se vztahuje položka 3.A.1. 
   
3.E. Technologie 
3.E.1. „Technologie“ vztahující se k řízení výrobních procesů pro „vývoj“, „výrobu“ nebo 
„využití“ zařízení, materiálu nebo „softwaru“ specifikovaných v položkách 3.A. až 3.D. 
   
  
 4. ZAŘÍZENÍ VZTAHUJÍCÍ SE K ZÁVODŮM NA VÝROBU TĚŽKÉ VODY 
(jiná než vybrané položky) 
  
4.A. Zařízení, soubory a komponenty 
  
4.A.1. Speciální náplně 
Speciální náplně použitelné k separaci těžké vody od obyčejné, které mají obě z 
následujících charakteristik: 
4.A.1.a. vyrobené ze síťoviny z fosforového bronzu chemicky upravené ke zlepšení 
smáčivosti a 
4.A.1.b. konstruované pro použití ve vakuových destilačních kolonách. 
  
4.A.2. Cirkulační čerpadla 
Cirkulační čerpadla pro zředěné či koncentrované roztoky katalyzátoru amidu draselného 
v kapalném amoniaku (KNH2/NH3), které mají všechny následující charakteristiky: 
4.A.2.a. jsou vzduchotěsná (tj. hermeticky uzavřená), 
4.A.2.b. výkonu vyšším než 8,5 m3/h a 
4.A.2.c. mající jednu z následujících charakteristik: 
4.A.2.c.1. určená pro koncentrované roztoky amidu draselného (1% nebo vyšší) s 
provozním tlakem od 1,5 MPa do 60 MPa, nebo 
4.A.2.c.2. určená pro zředěné roztoky amidu draselného (nižší než 1%) s provozním 
tlakem od 20 MPa do 60 MPa. 
  
4.A.3. Turboexpandéry či soustrojí turboexpandér-kompresor 
Turboexpandéry či soustrojí turboexpandér-kompresor, které mají obě z následujících 
charakteristik: 
4.A.3.a. konstruované pro provoz při výstupních teplotách 35 K (-238 °C) nebo nižších a 
4.A.3.b. konstruované pro průtok plynného vodíku 1 000 kg/h nebo větší. 
   
  
4.B. Testovací a výrobní zařízení 
  
4.B.1. Vodo-sirovodíkové výměnné patrové kolony a vnitřní kontaktory (vestavby) 
4.B.1.a. vodo-sirovodíkové výměnné patrové kolony, které mají všechny následující 
charakteristiky: 
4.B.1.a.1. schopné provozu při tlacích 2 MPa nebo vyšších, 
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4.B.1.a.2. vyrobené z jemnozrnné nelegované (uhlíkaté) oceli s austenitickým číslem 
zrnitosti ASTM 5 nebo větším a 
4.B.1.a.3. průměru minimálně 1,8 m. 
4.B.1.b. vnitřní kontaktory (vestavby) pro vodo-sirovodíkové výměnné patrové kolony 
uvedené v položce 4.B. 1.a. 
Kolony pro výměnu voda - sirovodík nebo pro výměnu amoniak - vodík, speciálně 
konstruované nebo upravené pro výrobu těžké vody, jsou vybranými položkami v jaderné 
oblasti stanovenými jiným právním předpisem. 
  
4.B.2. Kryogenní kolony na destilaci vodíku 
Kryogenní kolony na destilaci vodíku, které mající všechny následující charakteristiky: 
4.B.2.a. konstruované pro fungování při vnitřních teplotách nižších než 35 K (- 238 °C), 
4.B.2.b. konstruované pro fungování při vnitřním tlaku od 0,5 do 5 MPa, 
4.B.2.c. vyrobené: 
4.B.2.c.1. z jemnozrnné korozivzdorné oceli řady 300 s nízkým obsahem síry s 
austenitickým číslem zrnitosti ASTM 5 nebo větším, nebo 
4.B.2.c.2. z ekvivalentních materiálů vhodných pro kryogenní podmínky a kompatibilních 
s vodíkem a 
4.B.2.d. s vnitřním průměrem minimálně 30 cm a účinnou délkou minimálně 4 m. 
Termín ‘účinná délka’ znamená aktivní výšku obalového materiálu v obalené koloně, 
nebo aktivní výšku vnitřních desek stykačů v deskové koloně. 
  
   
4.C. Materiály 
Žádné. 
   
4.D. Software 
Žádný. 
   
4.E. Technologie 
4.E.1. „Technologie“ vztahující se k řízení výrobních procesů pro „vývoj“, „výrobu“ nebo 
„využití“ zařízení, materiálů nebo „softwaru“ specifikovaných v položkách 4.A. až 4.D. 
   
  
5. TESTOVACÍ A MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ PRO VÝVOJ JADERNÝCH 
VÝBUŠNÝCH ZAŘÍZENÍ 
  
5.A. Zařízení, soubory a komponenty 
  
5.A.1. Trubice fotonásobičů 
Trubice fotonásobičů mající obě následující charakteristiky: 
5.A.1.a. plocha fotokatody je větší než 20 cm2 a 
5.A.1.b. pulzní náběhový čas je kratší než 1 ns. 
   
5.B. Testovací a výrobní zařízení 
  
5.B.1. Zábleskové rentgenové generátory nebo impulzní elektronové urychlovače 
Zábleskové rentgenové generátory nebo impulzní elektronové urychlovače, mající 
některou ze dvou sad následujících charakteristik: 
5.B.1.a. 
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5.B.1.a.1. impulzní energie urychlených elektronů je 500 keV nebo větší, ale menší než 
25 MeV a 
5.B.1.a.2. výkonnostní ukazatel (K) je 0,25 nebo větší, nebo 
5.B.1.b. 
5.B.1 b.1. impulzní energie urychlených elektronů je 25 MeV nebo větší a 
5.B.1.b.2. impulzní výkon převyšuje 50 MW. 
Předmětem kontroly položky 5.B.1. nejsou urychlovače, které jsou součástí zařízení 
určených pro účely jiné než je generace elektronového svazku nebo rentgenového záření 
(například elektronový mikroskop) a zařízení určených pro lékařské účely. 
Výkonnostní ukazatel K. je definován jako: K = 1,7 x 103 x V2'65 x Q, přičemž V je 
impulzní energie elektronů v milionech elektronvoltů. Q je celkový urychlený náboj v 
coulombech, jestliže doba impulzu svazku produkovaného urychlovačem je maximálně 1 
μs. Pokud je doba impulzu svazku urychlovače delší než 1 μs, představuje Q maximální 
urychlený náboj za 1 μs. Q je rovno integrálu i podle t buď za 1 μs nebo dobu impulzu 
svazku, podle toho, který časový interval je kratší Q = ∫ idt (Q=integrál idt), kde i je proud 
svazku v ampérech a t je čas v sekundách. 
Impulzní výkon = (impulzní potenciál ve voltech) x (impulzní proud svazku v ampérech). 
Doba trvání impulzu svazku v zařízení založeném na mikrovlnných urychlovacích 
komorách je buď 1 μs, nebo je to doba trvání paketu svazku paprsků vznikajícího při 
jednom impulzu mikrovlnného modulátoru podle toho, který časový interval je kratší. 
Impulzní proud svazku v zařízení založeném na mikrovlnných urychlovacích komorách je 
průměrný proud za dobu trvání paketu svazku paprsků. 
  
5.B.2. Vysokorychlostní dělové systémy 
Vysokorychlostní dělové systémy (hnací, plynové, cívkové, elektromagnetické, 
elektrotepelné nebo jiné vyspělé systémy) schopné urychlit projektily na rychlost 1,5 
km/s nebo vyšší. 
Tato položka nezahrnuje dělové prvky speciálně konstruované pro vysokorychlostní 
zbraňové systémy. 
  
5.B.3. Dále uvedené vysokorychlostní kamery a zobrazovací přístroje a jejich 
komponenty: 
 
5.B.3.a. následující rozmítací kamery a jejich speciálně konstruované komponenty:: 
5.B.3.a.1. rozmítací kamery se zapisovací rychlostí větší než 0,5 mm/μs, 
5.B.3.a.2. elektronické rozmítací kamery s časovým rozlišením 50 ns a lepším, 
5.B.3.a.3. rozmítací trubice pro kamery uvedené v položce 5.B.3.a.2., 
5.B.3.a.4. zásuvné moduly speciálně konstruované k použití s rozmítacími kamerami, 
které mají modulární stavbu a které umožňují výkonnostní specifikace uvedené 
v položkách 5.B.3.a.1. nebo 5.B.3.a.2. 
5.B.3.a.5. synchronizační elektronické jednotky, rotorové sestavy složené z turbín, 
zrcadel a ložisek speciálně konstruovaných pro kamery specifikované v položce 5.B.3.a.1. 
5.B.3.b. snímkovací kamery a pro ně speciálně konstruované komponenty viz níže: 
5.B.3.b.1. snímkovací kamery s rychlostí záznamu vyšší než 225 000 snímků za sekundu, 
5.B.3.b.2. snímkovací kamery schopné expozičního času snímku 50 ns nebo nižší, 
5.B.3.b.3. snímkovací trubky a pevné zobrazovací přístroje s rychlostním záznamem 
(uzávěrkou) zobrazení v čase 50 ns nebo nižším, speciálně navržené pro kamery 
specifikované v pol. 5.B.3.b.1. nebo  5.B.3.b.2. 
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5.B.3.b.4. zásuvné moduly speciálně konstruované k použití se snímkovacími kamerami 
s modulární stavbou, které umožňují výkonnostní specifikace v položkách 5.B.3.b.1. nebo 
5.B.3.b.2. 
5.B.3.b.5. synchronizační elektronické jednotky, rotorové sestavy složené z turbín, 
zrcadel a ložisek speciálně konstruovaných pro kamery specifikované v pol. 5.B.3.b.1. 
nebo  5.B.3.b.2. 
5.B.3.c. Kamery na principu pevné fáze, nebo elektronových trubic a pro ně 
speciálně navržené komponenty, viz níže: 
5.B.3.c.1. Kamery na principu pevné fáze, nebo elektronových trubic s rychlostním 
záznamem (uzávěrkou) zobrazení v čase 50 ns nebo nižším, 
5.B.3.c.2. zobrazovací přístroje na principu pevné báze a zesilovače obrazu s rychlostním 
záznamem (uzávěrkou) zobrazení v čase 50 ns nebo nižším, speciálně konstruované pro 
kamery specifikované v pol. 5.B.3.c.1.; 
5.B.3.c.3. elektro-optické uzávěrkové přístroje (buňky typu Kerr nebo Pockels) 
s rychlostním záznamem (uzávěrkou) zobrazení v čase 50 ns nebo nižším, 
5.B.3.c.4. zásuvné moduly speciálně konstruované pro použití s kamerami, které mají 
modulární stavbu a umožňují výkonnostní specifikace uvedené v pol. 5.B.3.c.1. 
“Software“ speciálně navržený pro posílení nebo spuštění výkonu kamer nebo 
zobrazovacích přístrojů pro splnění uvedených charakteristik je zahrnut v položkách 
5.D.1. a 5.D.2. 
Vysokorychlostní kamery s jednoduchým rámem lze používat jednotlivě pro pořízení 
jediného zobrazení dynamické události, nebo lze několik takových kamer zkombinovat 
v postupně spouštěném systému k pořízení většího počtu zobrazení události. 
 
 
 
  
5.B.4. Specializované přístrojové vybavení pro hydrodynamické experimenty 
5.B.4.a. rychlostní interferometry pro měření rychlostí převyšujících 1 km/s 
během časových intervalů kratších než 10 μs,  
5.B.4.b, měřidla rázového tlaku schopná měřit tlaky vyšší než 10 GPa, včetně měřidel 
s manganinem,  ytterbiem a polyvinyliden bifluoridem (PVBF, PVF2), 
5.B.4.c. křemenné tlakové převodníky pro tlaky vyšší než 10 GPa.Položka 5.B.4.a. 
zahrnuje rychlostní interferometry jako jsou systémy VISAR (rychlostní 
interferometrické systémy pro jakékoli reflektory), systémy DLI (dopplerovské laserové 
interferometry) a systémy PDF (fotonické dopplerovské velocimetry), známé také jako 
Het-V (velocimetry používající heterodynní princip). 
  
5.B.5. Vysokorychlostní impulzní generátory 
Vysokorychlostní impulzní generátory a jejich pulzní hlavy, mající obě následující 
charakteristiky: 
5.B.5.a. výstupní napětí převyšující 6 V a zatěžující odpor menší než 55 Q a 
5.B.5.b. přechodový čas impulzu menší než 500 ps. 
„Přechodový čas impulzu“ v položce 5.B.5.b. je definován jako časový interval mezi 10% 
a 90% napěťové amplitudy. 
Pulzní hlavy jsou obvody formující impulz, navržené k přijímání napěťové skokové 
funkce a vytvarování této funkce do různých forem, např. obdélník, trojúhelník, skok, 
impulz, exponenciála nebo monocyklické typy. Pulzní hlavy mohou být nedílnou součástí 
impulzního generátoru, mohou být zásuvným modulem k zařízení nebo to mohou být 
externí přípojná zařízení.  
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5.B.6. Výbuchové komory  
Kontejnmentové nádoby, komory, kontejnery a jiná podobná kontejnmentová zařízení 
zkonstruovaná pro testování vysoce explozivních látek nebo zařízení a mající obě 
následující charakteristiky: 
5.B.6.a. vytvořené pro pojmutí exploze ekvivalentní 2 kg TNT nebo větší, a 
5.B.6.b. mající konstrukční prvky nebo vlastnosti umožňující přenos diagnostických nebo 
naměřených informací v reálném čase nebo s prodlevou. 
  
5.C. Materiály 
Žádné. 
   
  
5.D. Software 
5.D.1. „Software“ nebo šifrovací klíče / kódy speciálně vytvořené k posílení nebo 
spuštění výkonových charakteristik zařízení, které není zahrnuto v položce 5.B.3. tak, aby 
splnilo nebo překročilo charakteristiky stanovené v položce 5.B.3. 
5.D.2. „Software“ nebo šifrovací klíče / kódy speciálně vytvořené k posílení nebo 
spuštění výkonových charakteristik zařízení zahrnutého v položce 5.B.3. 
   
  
5.E. Technologie 
5.E.1. „Technologie“ vztahující se k řízení výrobních procesů pro „vývoj“, „výrobu“ nebo 
„využití“ zařízení, materiálů nebo „softwaru“ specifikovaných v položkách 5.A. až 5.D. 
   
  
6. KOMPONENTY PRO JADERNÁ VÝBUŠNÁ ZAŘÍZENÍ 
  
6.A. Zařízení, soubory a komponenty 
  
6.A.1. Rozbušky a vícebodové iniciační systémy 
6.A.1.a. Následující elektricky řízené rozbušky: 
6.A. 1.a. 1. odpalovací můstek (EB - Exploding bridge), 
6.A.1.a.2. odpalovací můstkový odpor (EBW - Exploding bridge wire), 
6.A.1.a.3. nárazové rozbušky, 
6.A.1.a.4. výbušné fóliové iniciátory (EFI - Exploding foil initiators). 
6.A.1.b. Uspořádání využívající jednoduché nebo násobné rozbušky zkonstruované k 
téměř současné iniciaci výbušného povrchu většího než 5 000 mm2 pomocí jednoho 
signálu k odpálení s časovým nastavením iniciací po celé ploše povrchu za méně než 2,5 
μs. 
Předmětem kontroly podle položky 6.A.1. nejsou rozbušky, které využívají pouze 
primární výbušniny jako je azid olovnatý. 
Všechny rozbušky, které jsou předmětem kontroly podle položky 6.A.1., využívají tenké 
elektrické vodiče (můstky, můstková zapojení nebo fólie), které se výbušně odpařují po 
průchodu rychlého elektrického impulzu o vysokém proudu. V nenárazových typech 
výbušný vodič nastartuje chemickou detonaci ve vysoce explozivní látce, jako je PETN 
(pentaerytritoltetranitrát), které se dotýká. V nárazových rozbuškách výbušné odpařování 
elektrického vodiče uvádí do pohybu „flier“ nebo „úderník“ a náraz úderníku nastartuje 
chemickou detonaci. V některých typech je úderník hnán magnetickou silou. Termín 
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„výbušná fólie“ může označovat jak rozbušku EB, tak i rozbušku nárazníkového typu. 
Místo slova „rozbuška“ se někdy používá slovo „iniciátor“. 
  
6.A.2. Odpalovací zařízení a ekvivalentní vysokoproudé impulzové generátory 
6.A.2.a. Rozbuškové odpalovací systémy (spouštěcí systémy, odpalovací systémy), 
včetně elektronicky nabitých, explozivně řízených a opticky řízených odpalovacích 
systémů určených k ovládání vícenásobných rozbušek uvedených v položce 6.A.1., 
6.A.2.b. Modulární elektrické impulzové generátory (pulsary) mající všechny 
následující charakteristiky: 
6.A.2.b.1. konstruované jako přenosné, mobilní nebo pro použití ve ztížených 
podmínkách, 
6.A.2.b.2.schopné předat svou energii v čase kratším než 15 μs při odporu menším než 40 
Ω, 
6.A.2.b.3. s výstupním proudem převyšujícím 100 A, 
6.A.2.b.4. žádný rozměr nepřesahuje 30 cm, 
6.A.2.b.5. hmotnost je menší než 30 kg a 
6.A.2.b.6. určené pro použití v rozšířeném teplotním intervalu od 223 K do 373 K (-50 °C 
do 100 °C) nebo pro použití v kosmu.  
6.A.2.c. Mikro-odpalovací jednotky mající všechny následující charakteristiky: 
6.A.2.c.1. žádný rozměr nepřesahuje 35 mm, 
6.A.2.c.2. jmenovité napětí rovno nebo vyšší než 1 kV, a 
6.A.2.c.3. kapacita rovna nebo vyšší než 100 nF 
Opticky řízené odpalovací systémy zahrnují systémy spuštění i nabíjení laserem. Výbušně 
řízené odpalovací systémy zahrnují výbušné feroelektrické i výbušné feromagnetické typy 
odpalovacích systémů. 
Položka 6.A.2.b. zahrnuje budiče xenonových zábleskových lamp.  
  
6.A.3. Spínací zařízení 
6.A.3.a. Trubice a elektronky se studenou katodou, včetně plynových a vakuových trubic, 
fungující obdobně jako jiskřiště, mající všechny následující charakteristiky: 
6.A.3.a. 1. obsahují minimálně tři elektrody, 
6.A.3.a.2. s jmenovitým špičkovým anodovým napětím 2,5 kV nebo vyšším, 
6.A.3.a.3. s jmenovitým špičkovým anodovým proudem 100 A nebo více a 
6.A.3.a.4. s anodovým časovým zpožděním 10 μs nebo menším. 
6.A.3.b. Spouštěná jiskřiště mající obě následující charakteristiky: 
6.A.3.b.1. s anodovým časovým zpožděním 15 μs nebo menším a 
6.A.3.b.2. s jmenovitým špičkovým proudem 500 A nebo větším. 
6.A.3.c. Moduly nebo soubory s rychlou spínací funkcí, mající všechny následující 
charakteristiky: 
6.A.3.c.1. s jmenovitým špičkovým anodovým napětím vyšším než 2 kV, 
6.A.3.c.2. s jmenovitým špičkovým anodovým proudem 500 A nebo větším a 
6.A.3.c.3. se spínací dobou 1 μs nebo kratší. 
Položka 6.A.3.a. zahrnuje plynové krytronové trubice a vakuové sprytronové trubice. 
  
6.A.4. Pulzní výbojové kondenzátory 
Pulzní výbojové kondenzátory mající některou ze dvou sad následujících charakteristik: 
6.A.4.a. 
6.A.4.a.1. jmenovité napětí vyšší než 1,4 kV, 
6.A.4.a.2. akumulovaná energie větší než 10 J, 
6.A.4.a.3. kapacita vyšší než 0,5 μF a 
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6.A.4.a.4. sériová indukčnost menší než 50 μH, nebo 
6.A.4.b. 
6.A.4.b.1. jmenovité napětí vyšší než 750 V, 
6.A.4.b.2. kapacita vyšší než 0,25 μF a 
6.A.4.b.3. sériová indukčnost menší než 10 μH. 
  
6.A.5. Systémy generující neutrony 
Systémy generující neutrony, včetně trubic, které mají obě následující charakteristiky: 
6.A.5.a. jsou konstruované pro provoz bez vnějšího vakuového systému a 
6.A.5.b.1. využívají elektrostatické urychlení k vyvolání tritium-deuteriové jaderné 
reakce, nebo  
6.A.5.b.2. využívající elektrostatické urychlení k vyvolání deuterium-deuteriové jaderné 
reakce a schopné výkonu 3 x 109 neutronů/s nebo vyšších. 
 
6.A.6. Páskové vodiče 
Páskové vodiče pro přenos signálu pro zajištění cesty s nízkou induktancí k detonátorům 
s následující charakteristikou: 
6.A.6.a. nominální napětí vyšší než 2 kV, 
6.A.6.b. induktance nižší než 20 nH   
  
6.B. Testovací a výrobní zařízení 
Žádná. 
   
  
6.C. Materiály 
  
6.C.1. Vysoce účinné výbušné látky nebo směsi 
Vysoce účinné výbušné látky nebo směsi obsahující více než 2 hmotnostní procenta 
kterékoli z následujících látek: 
6.C.1.a. cyklotetrametylentetranitramín (HMX) (CAS 2691-41-0), 
6.C.1.b. cyklotrimetylentrinitramín (RDX) (CAS 121-82-4), 
6.C.1.c triaminotrinitrobenzen (TATB) (CAS 3058-38-6), 
6.C.1.d.aminodinitrobenzo-furoxan nebo 7-amino-4,6-nitrobenzofurazan-1-oxid 
(ADNBF) (CAS 97096-78-1),  
6.C.1.e. 1,1-diamino-2,2-dinitroethylen (DADE nebo FOX7) (CAS 145250-81-3), 
6.C.1.f. 2,4-dinitroimidazol (DNI) (CAS 5213-49-0), 
6.C.1.g. diamino azoxy furazan (DAAOF nebo DAAF) (CAS 78644-89-0), 
6.C.1.h. diaminotrinitrobenzen (DATB) (CAS 1630-08-6), 
6.C.1.i. dinitroglykoluril (DNGU nebo DINGU) (CAS 55510-04-8), 
6.C.1.j. 2,6-Bis(pikrylamino)-3,5-dinitropyridin (PYX) (CAS 38082-89-2), 
6.C.1.k. 3,3‘-diamino-2,2‘,4,4‘,6,6‘,-hexanitrobifenyl nebo dipikramid (DIPAM) (CAS 
17215-44-0), 
6.C.1.l. diamino azofurazan (DAAzF) (CAS 78644-90-3), 
6.C.1.m. 1,4,5,8-tetranitro-pyridazino[4,5-d] pyridazin (TNP) (CAS 229176-04-9), 
6.C.1.n. hexanitrostilben (HNS) (CAS 20062-22-0), nebo 
6.C.1.o. jakoukoli výbušninu s měrnou krystalickou hustotou vyšší než 1,8 g/cm3 mající 
rychlost detonace převyšující 8 000 m/s. 
   
6.D. Software 
Žádný. 
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6.E. Technologie 
6.E.1. „Technologie“ vztahující se k řízení výrobních procesů pro „vývoj“, „výrobu“ nebo 
„využití“ zařízení, materiálů nebo „softwaru“ specifikovaných v položkách 6.A. až 6.D. 
   
7. POZNÁMKY, DEFINICE, SEZNAM JEDNOTEK 
7. A. Poznámky 
7.A.1. Popis veškerých položek uvedených v příloze zahrnuje položky nové i použité. 
7.A.2. Pokud popis položky uvedené v příloze neobsahuje žádné bližší určení nebo 
specifikaci, má se za to, že zahrnuje všechny varianty této položky. Nadpisy kategorií 
slouží pouze pro snazší orientaci a nemají vliv na výklad definice položek. 
7.A.3. „Technologií“ vztahující se k jakékoli položce uvedené v příloze se rozumí 
minimální „technologie“ nezbytná pro instalaci, provoz, údržbu a opravu položky. 
„Technologie“ nezahrnuje informace „ve veřejné sféře“ ani „základní vědecký výzkum“. 
7.A.4. „Software“ jako jedna z položek uvedených v příloze nezahrnuje: 
7.A.4.a. software obecně přístupný veřejnosti. Tím se rozumí software, který se prodává 
bez omezení ze zásob na skladě v maloobchodních prodejnách a je navržen pro instalaci 
uživatelem bez další významné podpory ze strany dodavatele, nebo 
7.A.4.b. software „ve veřejné sféře“. Tím se rozumí technologie nebo software, které byly 
zpřístupněny bez omezení pro jejich další využití. (Omezení týkající se autorských práv 
(copyright) nevylučují technologii nebo software z veřejné sféry). 
   
7.B. Definice 
7.B.1. Přesnost - obvykle se měří jako hodnoty nepřesnosti, definované jako maximální 
odchylka stanovené hodnoty (pozitivní či negativní) od přijatého standardu nebo skutečné 
hodnoty. 
7.B.2. Úhlová odchylka polohy - je maximální rozdíl mezi úhlovou polohou a skutečnou 
velmi přesně změřenou úhlovou polohou poté, co obrobek upnutý ke stolu byl vytočen ze 
své výchozí pozice. 7.B.3. Kontrola tvarového obrábění - dva nebo více „číslicově řízené“ 
pohyby, prováděné v souladu s instrukcemi, které specifikují následující požadovanou 
polohu a požadované rychlosti posuvu do této polohy. Tyto rychlosti posuvu se mění 
jedna vůči druhé tak, že se vytváří požadovaný obrys v souladu s mezinárodní normou 
ISO 2806 - 1980: „Systémy průmyslové automatizace -Číslicové řízení strojů“. 
7.B.4. Vláknité nebo vláknové materiály - jsou nekonečná vlákna (monofil), příze, 
prameny, lanka nebo pásky: 
7.B.4.a. Vlákno (niť - filament) či monovlákno je nejmenší součást vlákna, obvykle o 
průměru několika mikrometrů. 
7.B.4.b. Pramen (roving) je svazek obvykle 12 až 120 přibližně rovnoběžných pramínků. 
7.B.4.C. Pramínek (strand) je svazek obvykle více než 200 vláken (filament) 
uspořádaných přibližně rovnoběžně. 
7.B.4.d. Páska (tape) je materiál složený z propletených nebo stejnosměrných vláken-nití 
(filaments), pramínků, pramenů, lanek nebo přízí atd., obvykle předimpregnovaných 
pryskyřicí. 
7.B.4.e. Lanko (tow) je svazek vláken (filaments) obvykle přibližně rovnoběžných. 
7.B.4.f.Příze (yarn) je svazek stočených pramínků (strands). 
7.B.5. Vlákno - viz „Vláknité nebo vláknové materiály“. 
7.B.6. Linearita - (obvykle měřena jako nelinearita) je maximální odchylka skutečné 
charakteristiky (průměr horního a dolního údaje stupnice) - kladná či záporná -od přímky 
položené tak, že minimalizuje maximální odchylky. 
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7.B.7. Neurčitost měření - je charakteristický parametr, který specifikuje v jakém 
intervalu okolo výstupní hodnoty leží hodnota měřené proměnné s určitostí 95%. Toto 
zahrnuje nekorigované systematické odchylky, nekorigovanou vůli a náhodné odchylky.  
7.B.8. Mikroprogram -je posloupnost (sekvence) základních instrukcí, uchovávaných ve 
speciální paměti, jejichž provedení je iniciováno zavedením referenční instrukce do 
registru instrukcí. 
7.B.9. Monovlákno - viz „Vláknité nebo vláknové materiály“. 
7.B.10. Číslicové řízení - automatické řízení procesu prováděné zařízením, které používá 
numerická data, obvykle zaváděná v průběhu procesu v souladu s mezinárodní normou 
ISO 2382: „Informační technika“. 
7.B.11.Přesnost nastavení polohy - „číslicově řízených“ obráběcích strojů má být 
stanovena a prezentována v souladu s položkou 1.B.2. v logickém souladu s následujícími 
požadavky: 
7.B.11.a. Zkušební podmínky (ISO 230/2 (1988), odst. 3): 
7.B. 11.a. 1. Obráběcí stroj a zařízení na měření přesnosti jsou po dobu 12 hodin před 
měřením a v jeho průběhu udržovány při stejné teplotě okolního prostředí. V průběhu 
období před měřením, jsou saně stroje kontinuálně cyklovány, stejně jako budou 
cyklovány v průběhu měření přesnosti. 
7.B.11.a.2. Stroj je vybaven jakoukoli mechanickou, elektronickou nebo softwarovou 
kompenzací, vyváženou současně se strojem. 
7.B.11.a.3. Přesnost měření měřicího zařízení je alespoň čtyřikrát přesnější než očekávaná 
přesnost obráběcího stroje. 
7.B.11.a.4. Napájecí systém pohonů saní splňuje následující požadavky: 
7.B.11.a.4.a. odchylky sdruženého napětí nesmí být větší než ± 10% nominálního 
jmenovitého napětí, 
7.B.11.a.4.b. odchylky kmitočtu od normálního kmitočtu nesmí být větší než ± 2 Hz, 
7.B.11.a.4.c. nejsou dovoleny výpadky nebo přerušovaný provoz. 
7.B.11.b. Testovací program (ISO 230/2 (1988), odst. 4): 
7.B.11.b.1.Rychlost posuvu (rychlost saní) v průběhu měření odpovídá nejrychlejšímu 
pracovnímu pohybu. V případě obráběcích strojů, které produkují povrchy optické 
kvality, je rychlost posuvu maximálně 50 mm za minutu. 
7.B.11.b.2.Měření by měla být prováděná přírůstkově - od jednoho limitu chodu osy do 
druhého, bez návratu do výchozí polohy pro každý pohyb směrem k cílové poloze. 
7.B.11.b.3.Osy, které se neměří, zůstávají v průběhu testování osy v polovině chodu. 
7.B.11.c. Prezentace výsledků testu (ISO 230/2 (1988), odst. 2). Výsledky měření 
zahrnují: 
7.B.11.c.1. „přesnost nastavení polohy“ (A) a 
7.B.11.c.2. hlavní reverzační chybu (B). 
7.B.12.Program - je posloupnost instrukcí k provedení procesu ve formě proveditelné pro 
elektronický počítač, nebo převeditelných do této formy. 
7.B.13. Rozlišení - je nejmenší čitelný přírůstek na měřicím přístroji, u digitálních 
přístrojů - nejnižší platná číslice (v souladu se standardem ANSI B-89.1.12). 
7.B.14. Pramen - viz „Vláknité nebo vláknové materiály“. 
7.B.15. Software - soubor jednoho či více „programů“ nebo „mikroprogramů“ trvale 
uložený na jakémkoli hmotném nosiči. 
7.B.16.Pramínek - viz „Vláknité nebo vláknové materiály“. 
7.B.17.Páska - viz „Vláknité nebo vláknové materiály“. 
7.B.18. Technická pomoc - může mít formu poučení, dovednosti, výcviku, pracovní 
znalosti, konsultační služby a může zahrnovat převod „technických údajů“. 
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7.B.19.Technické údaje - mohou mít formu výkresů, plánů, diagramů, modelů, vzorců, 
technických projektů a specifikací, manuálů a instrukcí v písemné formě, či 
zaznamenaných na jiných nosičích, nebo zařízeních, jako jsou disk, páska, permanentní 
paměti. 
7.B.20.Technologie - znamená specifické informace potřebné pro „vývoj“, „výrobu“ nebo 
„používání“ jakékoli z položek seznamu. Takové informace mohou mít formu 
„technických údajů“ nebo „technické pomoci“. 
7.B.21.Lanko - viz „Vláknité nebo vláknové materiály“. 
7.B.22.Příze - viz „Vláknité nebo vláknové materiály“. 
   
7.C. Seznam jednotek 
V příloze je použit Mezinárodní systém jednotek (SI). Ve všech případech má být za 
oficiální doporučenou kontrolní veličinu považována veličina definovaná v jednotkách SI. 
Parametry některých obráběcích strojů jsou uváděny v jejich obvyklých jednotkách, které 
nejsou jednotkami SI. 
V této příloze jsou používány následující zkratky (včetně předpon udávajících jejich 
množství):  
  

A --- amper 
Bq --- bequerel 
°C --- stupeň Celsia 
CAS --- Chemical Abstracts Service 
Ci --- curie 
cm --- centimetr 
dB --- decibel 
dBmW --- decibel vztažený na 1 miliwatt 
g --- gram, jakož i gravitační zrychl 
GBq --- gigabecquerel 
GHz --- gigahertz 
GPa --- gigapascal 
Gy --- gray 
h --- hodina 
Hz --- hertz 
J --- joule 
K --- kelvin 
keV --- kiloelektronvolt 
kg --- kilogram 
kHz --- kilohertz 
kN --- kilonewton 
kPa --- kilopascal 
kV --- kilovolt 
kW --- kilowatt 
m --- metr 
mA --- miliampér 
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MeV --- milion elektronvoltů 
MHz --- megahertz 
ml --- mililitr 
mm --- milimetr 
MPa --- megapascal 
mPa --- milipascal 
MW --- megawatt 
μF --- mikrofarad 
μm --- mikrometr 
μs --- mikrosekunda 
N --- newton 
nF  nanofarad 
nm --- nanometr 
ns --- nanosekunda 
nH --- nanohenry 
Ω  ohm 
ps --- pikosekunda 
rmp --- otáčky za minutu 
RMS --- středně kvadratická odchylka 
s --- sekunda 
T --- tesla 
TIR --- celkový rozsah stupnice přístroje 
V --- volt 
VA  voltampér 
W --- watt 
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1.A.2. Radiačně odolné televizní kamery nebo jejich čočky 
1.A.3. Roboty, koncové ovladače a řídící jednotky 
1.A.4. Dálkově ovládané manipulátory 
1.B. Testovací a výrobní zařízení 
1.B.1. Tvářecí stroje s plynulým tvářením, tvářecí stroje schopné plynule tvářet duté válce 
a trny 
1.B.2. Obráběcí stroje 
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proudové zdroje 
1.B.5. „Izostatické lisy“ a zařízení s nimi související 
1.B.6. Vibrační testovací systémy, zařízení a komponenty 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORN9LVF59A1)



1.B.7. Vakuové nebo jiné tavicí a licí pece s řízenou atmosférou a zařízení s nimi 
související 
1.C. Materiály 
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1.E. Technologie 
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2.A.2. Platinové katalyzátory 
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2.B. Testovací a výrobní zařízení 
2.B.1. Zařízení, závody a technické vybavení pro výrobu tritia 
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2.C.20. Rhenium 
2.D. Software 
2.E. Technologie 
  
3. ZAŘÍZENÍ A KOMPONENTY PRO IZOTOPICKOU SEPARACI URANU (jiné než 
vybrané položky) 
3.A. Zařízení, soubory a komponenty 
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3.A.8. Vakuové vývěvy 
3.A.9. Ucpávkové spirálové (scroll) kompresory a vývěvy s vlnovcovým typem ucpávky  
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Příloha č. 2 k vyhl. 

P r o h l á š e n í 

o konečném použití položek dvojího použití v jaderné oblasti 
 

Obchodní firma nebo název právnické osoby (u fyzické osoby jméno a příjmení) a sídlo 

(u fyzické osoby adresa místa podnikání), IČ (u fyzické osoby rodné číslo): 

..................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

prohlašuje, že níže uvedené položky dvojího použití nebo jejich části (specifikace): 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

bude používat k následujícím účelům:...................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Současně se zavazuje: 

a) nepoužívat zmíněné položky dvojího použití ani jejich části k žádným účelům, ve spojení 
s vývojem chemických, biologických nebo jaderných zbraní nebo jiných jaderných 
výbušných zařízení, jejich výrobou, nakládání s nimi, jejich provozem, údržbou 
skladováním, zjišťováním, identifikací nebo rozšiřováním, nebo s vývojem, výrobou, 
údržbou nebo skladováním raketových systémů schopných takové zbraně nést, 

b) nevyvážet položky dvojího použití nebo jejich části bez povolení SÚJB a každý jejich 
převod oznámit SÚJB. 

 

 

Datum: podpis fyzické osoby nebo u právnické osoby 
 statutárního orgánu 
 

 

 u podnikajících osob otisk razítka nebo 
 vypsaná obchodní firma nebo název 
Poznámka: 
Toto prohlášení se přikládá k žádosti o povolení k dovozu položek dvojího použití v jaderné oblasti a v případě 
převodu položek dvojího použití v jaderné oblasti do České republiky 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORN9LVF59A1)



Pracovní návrh 

 
VYHLÁŠKA 

ze dne  
o zabezpečení jaderných zařízení a jaderných materiálů 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona č. .../... Sb., atomový zákon, 
k provedení § 24 odst. 7, § 159 odst. 2, § 160 odst. 6, § 161 odst. 4 a § 163 odst. 2 písm. a) a 
b) zákona: 

ČÁST PRVNÍ 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

§ 1 

Předmět úpravy 

Tato vyhláška upravuje 
a) požadavky na obsah dokumentace pro povolovanou činnost v oblasti zabezpečení 

jaderného zařízení a jaderného materiálu, 
b) způsob zařazení jaderného materiálu do kategorie pro účely zabezpečení, 
c) pravidla pro vymezení, fyzické ohraničení a detekci narušení střeženého prostoru, 

chráněného prostoru, vnitřního prostoru nebo životně důležitého prostoru a rozsah 
omezení vstupu a vjezdu do nich, 

d) rozsah a způsob zajištění fyzické ochrany jaderného zařízení a jaderného materiálu I. až 
III. kategorie při přepravě s ohledem s ohledem na projektovou základní hrozbu, 

e) organizační a technická opatření k zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu, 
f) rozsah a způsob zajištění fyzické ostrahy. 

§ 2 

Pojmy 

Pro účely této vyhlášky se rozumí 
a) znalou osobou zaměstnanec držitele povolení nebo osoba spolupracující s držitelem 

povolení, která má znalosti o organizačních a technologických postupech provozu 
jaderného zařízení, nakládání s jadernými materiály, přepravách jaderných materiálů 
nebo s právem samostatně vstupovat do jaderného zařízení, 

b) technickým systémem fyzické ochrany integrovaný systém určený k zajištění detekce 
narušení definovaných prostorů, zdržení postupu narušitele, zajištění kontroly vstupu 
osob a vjezdu dopravních prostředků, přenosu poplachové informace a její vyhodnocení 
na řídícím centru, 

c) mechanickými zábrannými prostředky ploty, stěny, zátarasy, mříže a další prostředky 
zdržující fyzické osoby při neoprávněném vniknutí nebo zabraňující neoprávněnému 
vjezdu dopravního prostředku do střeženého, chráněného, vnitřního nebo životně 
důležitého prostoru jaderného zařízení, 
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d) pohotovostní ochranou soustředění sil a prostředků Policie České republiky (dále jen 
„policie“) k provedení služebního zákroku k odvrácení útoku vedeného proti jadernému 
zařízení. 

ČÁST DRUHÁ 

ZAŘAZENÍ JADERNÝCH MATERIÁLŮ DO KATEGORIÍ A VYMEZENÍ 
PROSTORÛ NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ, POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ FYZICKÉ 

OCHRANY JADERNÉHO MATERIÁLU A JADERNÉHO ZAŘÍZENÍ 

§ 3 

Zařazení jaderného materiálu do kategorií 

Jaderné materiály uvedené v příloze se zařazují do I., II. nebo III. kategorie, pokud je 
jejich hmotnost vyšší než spodní limit hmotnosti pro III. kategorii uvedený v příloze. 

§ 4 

Prostory na jaderném zařízení 
(1) Na jaderném zařízení s 

a) jaderně energetickými reaktory se vymezuje 
1. životně důležitý prostor, pokud úmyslné poškození systémů a zařízení důležitých 

z hlediska jaderné bezpečnosti v tomto prostoru umístěných, může vést buď přímo či 
nepřímo k radiační mimořádné události a jedná se zejména o prostory, ve kterých 
jsou umístěny blokové a nouzové dozorny, řídicí systémy reaktoru, systémy 
zajištěného napájení, systémy pro zajištění bezpečného dochlazení reaktoru, 
reaktorové sály, bazény skladování vyhořelého jaderného paliva apod., 

2. vnitřní prostor, pokud se na jaderném zařízení používají nebo skladují jaderné 
materiály I. kategorie, 

3. chráněný prostor, pokud se na jaderném zařízení vymezuje životně důležitý nebo 
vnitřní prostor, nebo pokud se na jaderném zařízení používají nebo skladují jaderné 
materiály II. kategorie, nebo pokud poškození technologie v tomto prostoru umístěné 
nemůže vést buď přímo či nepřímo k radiační mimořádné události a 

4. střežený prostor, pokud se na jaderném zařízení vymezuje životně důležitý, vnitřní 
nebo chráněný prostor nebo pokud se na jaderném zařízení používají nebo skladují 
jaderné materiály III. kategorie, 

b) výzkumnými reaktory, které obsahují jaderný reaktor a technologické systémy nutné k 
zajištění jaderné bezpečnosti, se vymezuje chráněný prostor. 
(2) Části jaderného zařízení, v nichž se nacházejí radioaktivní odpady, se umísťují do 

střeženého prostoru. 

§ 5 

Zařazení jaderných materiálů do příslušné kategorie a vymezení prostorů na jaderném 
zařízení 

(1) Opatření fyzické ochrany jaderného zařízení se realizují podle nejvyšší kategorie 
jaderného materiálu, s nímž se nakládá na jaderném zařízení nebo vymezeného prostoru 
jaderného zařízení. 
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(2) Kategorií s nejvyššími požadavky na úroveň zajištění fyzické ochrany pro jaderné 
materiály je I. kategorie a prostorem s nejvyššími požadavky na úroveň zajištění fyzické 
ochrany je vnitřní nebo životně důležitý prostor. 

(3) U jaderného zařízení nebo části jaderného zařízení, které obsahují jaderné materiály, 
se vymezují prostory podle kategorie jaderného materiálu, přičemž jaderné materiály zařazené 
do 
a) I. kategorie se umísťují ve vnitřním prostoru, 
b) II. kategorie se umísťují v chráněném prostoru, 
c) III. kategorie se umísťují v střeženém prostoru. 

(4) Jaderné materiály v množstvích nižších, než odpovídá limitu hmotnosti pro III. 
kategorii podle přílohy této vyhlášky a nezařazené jaderné materiály (přírodní uran, ochuzený 
uran a thorium), se zabezpečují proti zneužití a neoprávněným činnostem jejich umístěním v 
kovové skříni s bezpečnostní uzávěrou nebo v uzamčených prostorách s kontrolovaným 
přístupem. 

(5) Pokud nelze části jaderného zařízení, vyžadující umístění do odlišných prostorů od 
sebe fyzicky oddělit, pak se tyto části jako celek umísťují do prostoru podle nejvyšších 
požadavků vztahujících se na tento prostor. 

§ 6 

Podrobnosti k vymezení střeženého, chráněného, vnitřního a životně důležitého prostoru 
(1) U jaderného materiálu zařazeného do I. kategorie a jaderného zařízení s vymezeným 

vnitřním nebo životně důležitým prostorem se vymezují prostory tak, že 
a) vnější hranicí střeženého prostoru je izolační zóna o šířce alespoň 6 metrů, ohraničená 

dvěma ploty s tím, že vnější plot je vysoký alespoň 2,5 metru a je opatřen další 
mechanickou zábrannou nástavbou na koruně plotu a to tak, že celková výše plotu je 
alespoň 3 metry; vnitřní plot je vysoký alespoň 2,5 metru a je opatřen další mechanickou 
nástavbou na koruně plotu a to tak, že celková výše plotu je minimálně 3 metry; uvnitř 
izolační zóny se umísťují další mechanické zábranné prostředky vysoké alespoň 1,2 
metru; na vnější hranici jsou mechanické zábrany znemožňující neoprávněný průjezd 
vozidla o hmotnosti a rychlosti dle stanovené projektové základní hrozby; vnější hranice 
je vybavena alespoň dvěma detekčními systémy pracujícími na různých fyzikálních 
principech, z nichž alespoň jeden má charakter objemové detekce; izolační zóna je 
vybavena systémem průmyslové televize a osvětlením umožňujícím její použití, z obou 
stran této izolační zóny je volný terén o šířce alespoň 6 metrů; pokud součástí této hranice 
je budova, zajišťuje se tato z vnější strany systémem detekujícím narušení a systémem 
průmyslové televize, 

b) hranicí chráněného prostoru je další plot vysoký alespoň 2,5 metrů opatřený 
mechanickými zábrannými prostředky na koruně plotu a to tak, že celková výše plotu je 
alespoň 3 metry, vybavený systémem detekujícím narušení a systémem průmyslové 
televize, 

c) hranicí vnitřního nebo životně důležitého prostoru jsou stěny budov nebo místností 
umístěných uvnitř chráněného prostoru, vybavené systémem detekujícím narušení a 
systémem průmyslové televize pro vyhodnocení narušení a činností uvnitř vnitřních a 
životně důležitých prostor, počet vstupů a vjezdů do vnitřních a životně důležitých 
prostor musí být co nejnižší.  
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(2) U jaderných materiálů zařazených do II. kategorie a jaderného zařízení s vymezeným 
chráněným prostorem se vymezují prostory tak, že hranici střeženého prostoru tvoří plot 
vysoký alespoň 2,5 metru, který je opatřený další mechanickou zábrannou nástavbou na 
koruně plotu a to tak, že celková výše plotu je minimálně 3 metry. Hranice chráněného 
prostoru je tvořena dalším plotem vysokým alespoň 2,5 metru, který je opatřený další 
mechanickou zábrannou nástavbou na koruně plotu a to tak, že celková výše plotu je alespoň 
3 metry, a je vybavený systémem detekujícím narušení, a systémem průmyslové televize. 
Pokud stěny budov s jaderným materiálem zařazeným do II. kategorie nebo s částí jaderného 
zařízení vyžadujícího umístěni v chráněném prostoru jsou dostatečně pevné a výsledky 
zhodnocení prokáží odpovídající zajištění fyzické ochrany, může být jejich stěna hranicí 
chráněného prostoru a pro tento případ je vybaven systémem detekujícím narušení a 
systémem průmyslové televize. 

(3) U jaderného materiálu zařazeného do III. kategorie a jaderného zařízení s vymezeným 
střeženým prostorem se vymezují prostory tak, že hranicí střeženého prostoru je plot vysoký 
alespoň 2,5 metru opatřený další mechanickou zábrannou nástavbou na koruně plotu a to tak, 
že celková výše plotu je alespoň 3 metry. Vlastní objekt s jaderným materiálem nebo částí 
jaderného zařízení vyžadující umístění ve střeženém prostoru je vybaven systémem 
detekujícím narušení. Pokud stěny budov s jaderným materiálem zařazeným do III. kategorie 
nebo s částí jaderného zařízení vyžadujícího umístěni ve střeženém prostoru jsou dostatečně 
pevné a výsledky zhodnocení prokáží odpovídající zajištění fyzické ochrany, může být jejich 
stěna hranicí střeženého prostoru, pokud je zároveň vybavena systémem detekujícím narušení. 

(4) Jednotlivé prostory lze ve výjimečných a zdůvodněných případech sloučit nebo 
změnit požadavky na hranice uvedené v odstavcích 2, 3 a 4, avšak musí být odpovídajícím 
způsobem posílena účinnost mechanických zábranných prostředků a systémů detekujících 
narušení a výsledky zhodnocení účinnosti podle § 19 odst. 2 písm. h) prokazují zajištění 
fyzické ochrany. 

(5) Nouzové východy a podzemní kanály vedené pod hranicí střeženého, chráněného, 
vnitřního a životně důležitého prostoru se zajišťují proti neoprávněnému vniknutí z vnějšku a 
jsou vybaveny systémem detekujícím narušení. 

§ 7 

Vstup osob a vjezd dopravních prostředků 
(1) Do střeženého, chráněného, vnitřního nebo životně důležitého prostoru smějí 

samostatně vstupovat 
a) zaměstnanci a další osoby, u kterých byla ověřena bezúhonnost a  
b) příslušníci policie, kteří zajišťují pohotovostní ochranu jaderného zařízení. 

(2) Do chráněného, vnitřního a životně důležitého prostoru je vjezd soukromých 
motorových vozidel zakázán. Do střeženého prostoru je vjezd soukromých motorových 
vozidel povolen pouze v nezbytně nutných případech. 

(3) Držitel povolení 
a) povolí vstup oprávněným kontrolním orgánům, kterým výkon kontroly vyplývá z jiných 

právních předpisů o jejich působnosti, za podmínky, že po celou dobu pobytu budou 
doprovázeny držitelem povolení určeným zaměstnancem nebo bezpečnostním 
pracovníkem nebo 
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b) může povolit ostatním osobám vstup do střeženého, chráněného a ve výjimečných 
případech i do vnitřního a životně důležitého prostoru za podmínky, že budou po celou 
dobu pobytu v těchto prostorech doprovázeny držitelem povolení určeným zaměstnancem 
nebo bezpečnostním pracovníkem. 
(4) V případě potřeby zásahu zasahujícími osobami jinými než je držitel povolení, držitel 

povolení umožní vstup těmto osobám do střeženého, chráněného, vnitřního nebo životně 
důležitého prostoru. V těchto případech se nejpozději do tří dnů od ukončení zásahu 
vypracovává seznam s osobními údaji zasahujících osob a seznam dopravních prostředků 
používaných při zásahu. 

§ 8 

Organizační a technická opatření pro jaderná zařízení s vymezeným vnitřním nebo 
životně důležitým prostorem 

(1) Jaderný materiál zařazený do I. kategorie a jaderné zařízení s vymezeným  vnitřním 
nebo životně důležitým prostorem se zajišťují technickým systémem fyzické ochrany, jehož 
řídící systém umožňuje jeho ovládání z hlavního a záložního řídícího centra. Celý systém má 
zálohované napájení umožňující jeho nepřetržitou funkci. Hlavní i záložní řídící centrum se 
umísťují alespoň ve střeženém prostoru a zabezpečují se tak, aby byla zajištěna jejich 
nepřetržitá funkce i v průběhu naplnění projektové základní hrozby. 

(2) Každý, kdo je oprávněn vstupovat do střeženého, chráněného, vnitřního nebo životně 
důležitého prostoru, je vybaven identifikační kartou umožňující automatickou kontrolu a 
registraci vstupu. Pro kontrolu vstupu osob se minimálně při vstupu do vnitřního nebo životně 
důležitého prostoru zařízení s jaderně energetickými reaktory použije biometrické identifikace 
(např. geometrie ruky, otisk prstů). Počet osob vstupujících do těchto prostorů se omezuje na 
nezbytně nutný počet. Aktuální databáze vstupů je dostupná jeden měsíc a zajišťuje se její 
archivace po dobu jednoho roku. 

(3) Technický systém fyzické ochrany musí umožňovat archivaci skutečností důležitých 
z hlediska zajištění fyzické ochrany, jako je výdej identifikačních karet pro vstup a vjezd, 
údajů o průchodech osob a průjezdech vozidel ze zařízení pro jejich automatickou kontrolu a 
údajů o poplachové signalizaci zabezpečovací techniky. Zajišťuje se soustavný (nepřetržitý) 
dohled určeného pracovníka držitele povolení nad provozem technického systému fyzické 
ochrany. Hlasová komunikace směny řídícího centra technického systému fyzické ochrany po 
komunikačních pojítcích se zaznamenává; záznam musí být dostupný po dobu 7 dnů.  

(4) Technický systém fyzické ochrany musí v případě radiační mimořádné události 
umožňovat sledování pohybu osob v prostorech dle § 161 odst. 1 zákona a v místech ukrytí 
nebo shromáždění.  

(5) Poměr počtu návštěvníků vnitřního nebo životně důležitého prostoru k počtu 
doprovázejících zaměstnanců může být maximálně 3:1 a poměr počtu návštěvníků střeženého 
a chráněného prostoru k počtu doprovázejících zaměstnanců může být maximálně 8:1. 

(6) Všechny osoby, zavazadla a dopravní prostředky při vstupu do střeženého prostoru se 
podrobují kontrole pro zamezení vnesení předmětů ohrožujících jadernou bezpečnost. Jedná 
se zejména o zbraně, výbušniny, alkoholické nápoje a jiné návykové látky a při výstupu k 
zamezení vynesení jaderných materiálů. 
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(7) Všechny osoby pohybující se ve střeženém a dalších prostorech, musí být vybavené 
identifikační kartou, která musí být nošena na viditelném místě. 

(8) V případě vstupu osob do vnitřního nebo životně důležitého prostoru se zajišťuje 
současně přítomnost alespoň dvou osob s oprávněním samostatného vstupu. 

(9) Přijímají se organizační opatření k zajištění trvalé archivace záznamů rozhodných pro 
povolení vstupu bez doprovodu a k vedení záznamů o výdeji klíčů od vybraných místností v 
chráněném, vnitřním nebo životně důležitém prostoru a archivování těchto záznamů po dobu 
jednoho roku. 

(10) Osoby oprávněné samostatně vstupovat do střeženého, chráněného, vnitřního nebo 
životně důležitého prostoru se před prvním povolením samostatného vstupu do vymezených 
prostorů a dále nejméně jednou ročně prokazatelně proškolí z dodržování pravidel fyzické 
ochrany. 

(11) U vnitřních prostorů se vyžaduje, aby jaderné materiály byly umístěné v místnosti se 
železobetonovými stěnami a jediným vstupem opatřeným dveřmi proti neoprávněnému 
vniknutí, které jsou vybavené systémem detekujícím narušení a biometrickou identifikací 
osob při jejich vstupu. Tato místnost se nachází v objektu s detekcí narušení a umísťuje se v 
chráněném prostoru s tím, že je zajištěna systémem detekce narušení a systémem průmyslové 
televize, speciálními zámky a vstup může být povolen pouze určeným zaměstnancům. Vstup 
dalších osob může být povolen pouze za doprovodu určených zaměstnanců držitele povolení 
nebo bezpečnostních pracovníků. 

(12) Střechy budov, ve kterých se nacházejí vnitřní nebo životně důležité prostory se 
zajišťují systémem detekujícím jejich narušení, systémem průmyslové televize a 
mechanickými zábrannými prostředky, které zabraňují přistání prostředků pro vzdušnou 
přepravu dle parametrů určených v projektové základní hrozbě. 

(13) U životně důležitých prostorů se požaduje minimalizovat počet vstupů, které jsou 
opatřeny dveřmi odolnými proti neoprávněnému vniknutí z vnějšku, vybavenými 
zabezpečovací technikou a biometrickou identifikací osob při jejich vstupu. Pokud jsou stěny 
budov a místnosti životně důležitých prostorů narušeny stavebními otvory jako např. okna, 
výdechy ventilačních systémů apod., zabezpečují se tyto mechanickými zábrannými 
prostředky a systémem detekujícím narušení. Dále se požaduje, aby samostatný vstup byl 
povolen pouze určeným zaměstnancům. Vstup dalších osob může být povolen pouze za 
doprovodu určených zaměstnanců držitele povolení nebo bezpečnostních pracovníků. U 
nepřetržitě obsluhovaného životně důležitého prostoru se požaduje, aby byl použitý 
filtroventilační systém zabezpečen proti úmyslnému použití látek stanovených projektovou 
základní hrozbou. 

(14) U životně důležitých prostorů se po každé technologické odstávce požaduje 
provedení prokazatelné kontroly na přítomnost cizích předmětů před opětovným uvedením 
jaderného reaktoru do kritického stavu.  

(15) Minimálně jednou za kalendářní měsíc se provádí prokazatelné funkční vyzkoušení 
detekčních prvků na hranicích vymezených prostorů. 

(16) Použité detekční prvky na hranicích vymezených prostorů musí mít doložené jejich 
posouzení akreditovanou zkušebnou. 
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(17) Minimálně dvakrát za kalendářní rok se organizuje komplexní cvičení všech složek 
zajišťujících fyzickou ochranu. 

§ 9 

Organizační a technická opatření pro jaderná zařízení s vymezeným chráněným 
prostorem 

(1) Jaderné materiály zařazené do II. kategorie a jaderná zařízení s vymezeným 
chráněným prostorem se zajišťují zabezpečovací technikou. Signalizace poplachu je vyvedena 
na pult centralizované ochrany nebo stálou dozorčí službu policie a je zajištěna archivace 
údajů o poplachové signalizaci. 

(2) Všechny osoby vstupující do chráněného prostoru jsou vybaveny identifikační kartou 
umožňující automatickou kontrolu vstupu do tohoto prostoru a zařízením pro automatickou 
kontrolu vstupu, které zajistí archivaci záznamů o výdeji identifikačních karet a o průchodu 
zařízením pro automatickou kontrolu.  

(3) Osoby oprávněné samostatně vstupovat do střeženého nebo chráněného prostoru 
podle § 7 odst. 1 se před prvním povolením samostatného vstupu do kategorizovaného 
objektu a dále nejméně jednou ročně prokazatelně proškolí z dodržování pravidel fyzické 
ochrany.  

(4) Poměr počtu návštěvníků k počtu doprovázejících zaměstnanců může být maximálně 
8:1, pro osoby připravující se na výkon povolání maximálně 10:1. 

(5) Namátková kontrola osob a zavazadel se provádí při vstupu do střeženého prostoru. 
Všechna vnášená zavazadla a osoby vstupující do chráněného prostoru se podrobují kontrole 
pro zamezení vnesení předmětů ohrožujících jadernou bezpečnost, zejména zbraní, výbušnin, 
alkoholických nápojů a jiných návykových látek. 

(6) Dopravní prostředky a všechny zásilky směřující do střeženého prostoru se kontrolují, 
aby se zamezilo vstupu osob bez povolení a dovezení předmětů ohrožujících jadernou 
bezpečnost. 

(7) K zajištění trvalé archivace všech záznamů o výdeji povolení ke vstupu, k zajištění 
vedení evidence výdeje klíčů do prostorů s jadernými materiály a k archivování jejích údajů 
po dobu jednoho roku se přijímají organizační opatření. 

(8) Minimálně jednou za kalendářní měsíc se provádí prokazatelné funkční vyzkoušení 
detekčních prvků na hranicích vymezených prostorů. 

(9) Použité detekční prvky na hranicích vymezených prostorů musí mít doložené jejich 
posouzení akreditovanou zkušebnou. 

(10) Minimálně 1x za kalendářní rok se organizuje cvičení všech složek zajišťujících 
fyzickou ochranu. 
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§ 10 

Organizační a technické požadavky pro jaderná zařízení s vymezeným střeženým 
prostorem 

(1) Jaderné materiály zařazené do III. kategorie a jaderné zařízení s vymezeným 
střeženým prostorem se umísťují v oploceném prostoru, do kterého je zajištěna kontrola 
vstupu a vjezdu. 

(2) Objekty s jadernými materiály zařazenými do III. kategorie nebo radioaktivními 
odpady se zajišťují zabezpečovací technikou, signalizace se vyvádí na pult centralizované 
ochrany nebo stálou dozorčí službu policie a je zajištěna archivace údajů o poplachové 
signalizaci. 

(3) Osoby oprávněné samostatně vstupovat do střeženého prostoru podle § 7 odst. 1 se 
před prvním povolením samostatného vstupu do kategorizovaného objektu a dále nejméně 
jednou ročně prokazatelně proškolí z dodržování pravidel fyzické ochrany. 

(4) Minimálně jednou za kalendářní měsíc se provádí prokazatelné funkční vyzkoušení 
detekčních prvků.  

(5) Použité detekční prvky na hranicích vymezených prostorů musí mít doložené jejich 
posouzení akreditovanou zkušebnou. 

(6) Minimálně jednou za kalendářní rok se organizuje cvičení všech složek zajišťujících 
fyzickou ochranu. 

ČÁST TŘETÍ 

POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ FYZICKÉ OSTRAHY 

§ 11 
(1) Ostrahu jaderného zařízení a jaderného materiálu nalézajícího se ve střeženém 

prostoru, chráněném prostoru a vnitřním prostoru nebo životně důležitém prostoru zajišťují 
osoby, které jsou držiteli platné koncese pro ochranu majetku a osob podle živnostenského 
zákona. 

(2) Při pohybu jaderného materiálu uvnitř střeženého a chráněného prostoru, mezi těmito 
prostorami a vnitřním nebo životně důležitým prostorem se zajišťuje jejich fyzická ostraha. 

(3) Fyzická ostraha se zajišťuje nepřetržitě. 

(4) Pro jaderná zařízení s vymezeným vnitřním nebo životně důležitým se zajišťuje 
pochůzková činnost ve střeženém a chráněném prostoru bezpečnostními pracovníky a 
telefonní a rádiové spojení se zajišťuje mezi stanovišti fyzické ostrahy, řídícím centrem, 
záložním řídícím centrem a mezi řídícím centrem a základnou pohotovostní ochrany policie. 
Pro hlasovou komunikaci po rádiových sítích se používají stanice vybavené utajovačem 
hovoru. 
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§ 12 

Bezpečnostní pracovníci při zajišťování fyzické ostrahy 

Bezpečnostní pracovníci zajišťující fyzickou ostrahu na stanovištích jaderného zařízení s 
vymezeným vnitřním nebo životně důležitým prostorem, jsou ozbrojeni krátkou kulovou 
zbraní ráže do 9 mm včetně a jsou držiteli platné koncese pro ochranu majetku a osob podle 
živnostenského zákona. 

§ 13 

Ochrana technického systému fyzické ochrany a jeho dat 
(1) Technický systém fyzické ochrany nesmí být komunikačními linkami propojen s 

jinými počítačovými systémy, které nejsou výhradně určené k zajištění fyzické ochrany a 
činností s ní přímo související, a nesmí být žádnou částí umístěn mimo vnější hranici 
střeženého prostoru s výjimkou vybraných detekčních, komunikačních a kamerových systémů 
a výdejen identifikačních karet. 

(2) Technický systém fyzické ochrany může být propojen s počítačovým systémem pro 
řízení jeho správy a údržbu. 

(3) Pro provoz počítačového systému pro řízení správy a údržbu platí v plném rozsahu 
podmínky pro technický systém fyzické ochrany. 

(4) Data ze systému slouží výhradně pro účely zajištění fyzické ochrany a jsou dostupná 
pouze vybraným osobám určeným držitelem povolení a inspektorům Státního úřadu pro 
jadernou bezpečnost (dále jen „Úřad“). 

(5) Přijímají se technická a organizační opatření zamezující úmyslnému zneužití 
technického systému fyzické ochrany a zajištění počítačového zabezpečení. 

§ 14 

Organizační a technická opatření zajištění fyzické ochrany a fyzická ostraha při 
výstavbě jaderných zařízení 

(1) Staveniště jaderného zařízení musí být oploceno a být zajištěna jeho fyzická ostraha, 
kontrola vstupu osob a vjezdu dopravních prostředků. 

(2) Objekty, v nichž budou umístěny části jaderných zařízení s vymezeným chráněným, 
vnitřním nebo životně důležitým prostorem, jsou od zahájení montáže technologických 
zařízení chráněny na úrovni požadavků pro jaderné zařízení s vymezeným střeženým 
prostorem. 

(3) Rozsah fyzické ochrany odpovídá postupu výstavby, přičemž se oddělují 
provozované části jaderného zařízení od částí, které jsou ve výstavbě. 
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ČÁST ČTVRTÁ 

ROZSAH POŽADAVKŮ NA ZAJIŠTĚNÍ FYZICKÉ OCHRANY JADERNÝCH 
MATERIÁLŮ PŘI PŘEPRAVĚ 

§ 15 

Obecná ustanovení 
(1) Fyzická ochrana přeprav jaderných materiálů se zajišťuje na úrovni odpovídající 

zařazení jaderných materiálů do kategorií, přičemž jaderné materiály zařazené do I. a II. 
kategorie při přepravě mimo střežený prostor vyžadují speciální ochranu příslušníků policie 
(dále jen „policejní doprovod“). Přeprava jaderných materiálů III. kategorie vyžaduje nejméně 
dispečerské sledování dopravy, které je zajištěno obousměrným rádiovým spojením nebo 
telefonním spojením mezi transportními prostředky a odesilatelem, příjemcem, příp. Úřadem 
a policií a dále písemnou dohodou mezi odesilatelem a příjemcem o tom, že zásilka bude 
protokolárně převzata po jejím doručení. V případě přeprav jaderného materiálu ve formě 
čerstvého jaderného paliva pro jaderné reaktory zařazeného do III. kategorie nebo přírodního 
uranu o hmotnosti více než 1000 kg je nutné zajistit dispečerské sledování přeprav a policejní 
doprovod nebo jiné policejní opatření. 

(2) Zjistí-li držitel povolení k přepravě ztrátu nebo nepřípustné manipulace se zásilkou 
jaderných materiálů nebo v případě hrozby uskutečnění takových činností, provede 
neprodleně opatření k zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany. O těchto 
skutečnostech držitel povolení neprodleně informuje Úřad a místní orgány policie.  

(3) Při přepravě musí být 
a) zajištěna přeprava jaderných materiálů za co možno nejkratší dobu při současném 

zajištění jaderné bezpečnosti, 
b) zajištěno překládání jaderných materiálů, kterým se myslí překládání mezi transportními 

prostředky, překládání do dočasných skladišť a dočasné skladování před příjezdem 
transportního prostředku za nejkratší možnou dobu při zajištění jaderné bezpečnosti, 

c) zajištěna fyzická ochrana při dočasném skladování způsobem odpovídajícím kategorii 
přepravovaného jaderného materiálu, 

d) u osob předem zajištěno ověření bezúhonnosti a splnění požadavků podle zákona o 
ochraně utajovaných informací a 

e) zajištěno omezení přístupu k informacím o přepravě na nezbytně nutný počet osob. 
(4) Ochrana údajů spojených s přepravou včetně detailních informací o přepravní trase, 

časovém harmonogramu a o opatřeních pro kódování zpráv přenášených komunikačními 
prostředky se provede podle zákona o ochraně utajovaných informací. 

(5) V případě mezinárodní přepravy se stanovují místa předání odpovědnosti za zajištění 
fyzické ochrany k prokázání jejího předání jinému státu. 

§ 16 

Rozsah požadavků na zajištění fyzické ochrany přeprav jaderných materiálů 
zařazených do I. a II. kategorie 

(1) Odesilatel předává příjemci předběžné oznámení o plánované přepravě, které 
specifikuje druh dopravy (silniční, železniční, námořní, letecká, říční a kombinovaná), 
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očekávanou dobu převzetí zásilky a přesné místo předání zásilky na území České republiky se 
stanovením odpovědnosti za zajištění fyzické ochrany. 

(2)  Příjemce potvrzuje připravenost převzít zásilku v navrženém místě a čase. 

(3) Výběr druhu přepravy a přepravní trasy se provede tak, aby byl minimalizován počet 
překládání zásilky a doba pobytu zásilky při překládání a bezpečnostní situace podél 
přepravní trasy byla stabilní. 

(4) Zásilky obsahující jaderné materiály jsou přepravované v uzavřených a uzamčených 
dopravních prostředcích nebo v transportních obalových souborech. Pokud zásilka přesahuje 
hmotnost 2000 kg, může být přepravována na otevřeném dopravním prostředku opatřeném 
plachtou na obloucích nebo být plachtou přikryta. Při použití plachet se zásilka zajišťuje 
lomovou zaplombovanou uzávěrou. 

(5)  Pokud dopravní prostředek nebyl trvale umístěn ve střeženém prostoru, před jeho 
naložením se provede jeho pyrotechnická kontrola. 

(6)  Přepravce předává dopravci písemnou instrukci upřesňující způsob zajištění fyzické 
ochrany, předepsanou trasu přepravy, místa zastávek a překládek, údaje o osobách 
oprávněných k převzetí zásilky, pokyny pro hlášení o postupu přepravy, upřesnění vzájemné 
součinnosti s policejním doprovodem včetně spojení a havarijní řád. 

(7) Při přijetí zásilky příjemce zkontroluje celistvost zásilky, zámky, plomby a okamžitě 
zásilku protokolárně převezme. Neprodleně informuje odesilatele o jejím převzetí. 

(8) Při vnitrostátní přepravě se zajišťuje obousměrné rádiové spojení nebo časté 
opakované telefonní spojení mezi transportními prostředky a odesilatelem, příjemcem nebo 
odesilatelem, příjemcem, policií a Úřadem. 

(9) V případě přepravy jaderných materiálů do České republiky nebo v případě jejich 
tranzitu se požaduje, aby u dopravních prostředků před převzetím odpovědnosti České 
republiky byla provedena pyrotechnická prohlídka. 

§ 17 

Požadavky na zajištění fyzické ochrany přeprav jaderných materiálů zařazených do I. a 
II. kategorie podle druhu přepravy 

(1) Při silniční přepravě 
a) lze použít jen vozidlo 

1. speciálně konstruované tak, aby odolalo útoku a zabránilo zcizení jaderných 
materiálů, 

2. vybavené systémem umožňujícím blokování jeho pohybu, 
3. použité výhradně k přepravě jaderných materiálů a 
4. doprovázené policejním doprovodem, 

b) se zajišťuje 
1. trvalý dohled policejního doprovodu nad zásilkou a kontrola zámků a plomb při 

každé zastávce, 
2. že v případě, že se přeprava nemůže uskutečnit v jednom dni, bude vozidlo po dobu 

noční přestávky imobilizováno nebo zaparkováno v uzamčené a střežené budově, 
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3. oboustranné rádiové spojení a smluvené signály mezi vozidlem a vozidlem 
policejního doprovodu, 

4. průzkum přepravní a náhradní přepravní trasy a jejich zajištění po dobu přepravy. 
(2) Při železniční přepravě je 

a) lze přepravu uskutečnit samostatným vlakem nebo jako součást nákladního vlaku, 
b) musí být přepravní vagón pod dohledem policejního doprovodu, přičemž držitel povolení 

zabezpečí vyčlenění potřebného počtu samostatných osobních vagónů pro policejní 
doprovod. 
(3) Při letecké přepravě se přeprava uskutečňuje speciálním letem. Do doby vzletu a po 

přistání letadla se zajišťuje fyzická ochrana. 

§ 18 

Rozsah požadavků na zajištění fyzické ochrany přeprav jaderných materiálů 
zařazených do III. kategorie 

(1) Při přepravě jaderných materiálů III. kategorie se zajišťuje předběžné oznámení 
příjemci o plánované zásilce se specifikací druhu přepravy, času a místa dojití zásilky k 
příjemci a stanovením odpovědnosti za zajištění fyzické ochrany. 

(2) Příjemce potvrzuje odesilateli připravenost k převzetí zásilky. 

(3) Pokud je to možné, u dopravního prostředku nebo transportního obalového souboru 
se použije zámku a plomb. 

(4) Po protokolárním převzetí zásilky příjemce neprodleně oznamuje odesilateli její 
převzetí. 

ČÁST PÁTÁ 

OBSAH DOKUMENTACE PRO POVOLOVANOU ČINNOST V OBLASTI 
ZABEZPEČENÍ 

§ 19 
(1) Analýza potřeb a možnosti zajištění fyzické ochrany obsahuje  

a) popis technického řešení nového jaderného zařízení, 
b) zhodnocení staveniště a místních podmínek z hlediska zajištění fyzické ochrany nového 

jaderného zařízení, 
c) předběžné zhodnocení rizik vyplývajících z neoprávněných činností s jadernými 

materiály a jaderným zařízením nebo jeho částmi, 
d) předběžný návrh na zařazení jaderných materiálů a jaderných zařízení nebo jeho částí do 

jednotlivých kategorií, 
e) předběžný návrh řešení technického systému fyzické ochrany, 
f) způsob zajišťování systému řízení při návrhu, výstavbě a provozu technického systému 

fyzické ochrany 
g) předběžné zhodnocení účinnosti návrhu fyzické ochrany 
h) návrh předběžných administrativních a technických opatření pro fyzickou ochranu 

nového jaderného zařízení 
i) návrh opatření fyzické ochrany v průběhu výstavby nového jaderného zařízení. 
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(2) Předběžný plán zajištění fyzické ochrany obsahuje 
a) analýzu možnosti neoprávněných činností s jaderným materiálem a jaderným zařízením a 

zhodnocení jejich následků se zohledněním projektové základní hrozby pro jaderné 
materiály a jaderná zařízení, 

b) analýzu, jejímž výsledkem je návrh na vymezení prostorů podle § 4 na jaderném zařízení, 
c) návrh na zařazení jaderných materiálů do jednotlivých kategorií podle § 3,  
d) podrobnou funkční analýzu navrženého technického systému fyzické ochrany nebo 

zabezpečovací techniky,  
e) doklady o posouzení detekčních prvků, mechanických zábranných prostředků, zařízení 

pro kontrolu vstupu a vjezdu a ústředen zabezpečovací techniky akreditovanou 
zkušebnou, 

f) povolení k navrhování, zřizování a montáži zabezpečovacích zařízení podle jiného 
právního předpisu, 

g) popis systému řízení při zajišťování fyzické ochrany po dobu provozu jaderného zařízení, 
h) zhodnocení účinnosti návrhu fyzické ochrany použitím matematických modelů, 
i) návrh předběžných organizačních opatření pro fyzickou ochranu, 
j) analýzu funkce fyzické ochrany ve vazbě na výstavbu, spouštění a provoz jaderného 

zařízení a na případné havarijní situace, 
k) analýzu následků z hlediska fyzické ochrany, jaderné bezpečnosti a havarijní 

připravenosti pro vnitřní a životně důležité prostory v případě úmyslného protiprávního 
použití dopravního letadla proti nim, 

l) popis opatření fyzické ochrany v průběhu výstavby jaderného zařízení. 
(3) Plán zajištění fyzické ochrany obsahuje 

a) zohlednění projektové základní hrozby pro jaderné materiály I. kategorie a jaderná 
zařízení s vymezeným vnitřním a životně důležitým prostorem, 

b) zařazení jaderných materiálů do kategorií a vymezení jednotlivých prostorů, 
c) popis skutečného provedení technického systému fyzické ochrany nebo zabezpečovací 

techniky a průkaz, že změny původního konstrukčního řešení nesníží úroveň zajištění 
fyzické ochrany,  

d) program komplexního 144 hodinového vyzkoušení technického systému fyzické ochrany 
nebo zabezpečovací techniky a zhodnocení výsledků 144 hodinového vyzkoušení 
technického systému fyzické ochrany nebo zabezpečovací techniky a zkoušek systému 
průmyslové televize, 

e) plán organizačních opatření, který dále obsahuje 
1. instrukce fyzické ochrany pro případ neoprávněných činností s jaderným materiálem 

nebo jaderným zařízením s popisem systému komunikace, vyrozumění a velení 
jednotlivých složek fyzické a pohotovostní ochrany, 

2. instrukce fyzické ochrany pro případ radiační mimořádné události, 
3. plány zajištění počítačového zabezpečení v oblasti řízení jaderné bezpečnosti, 

evidence jaderných materiálů, fyzické ochrany a zvládání radiačních mimořádných 
událostí proti jejich úmyslnému zneužití, které zahrnují popis organizace a vymezení 
odpovědností za zajištění bezpečnosti informačních systémů v lokalitě jaderné 
elektrárny, způsob řízení aktiv, hodnocení rizik a zranitelnosti, popis způsobu a 
řízení změn konfigurace a způsobu zabezpečení informačních systémů a popis 
personálních opatření, 

4. zajištění ověření bezúhonnosti a splnění požadavků bezpečnostní způsobilosti 
způsobem podle zákona o ochraně utajovaných informací a vedení příslušné 
dokumentace, 

5. režimová opatření pro povolování vstupu a vjezdu, 
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6. systém výdeje identifikačních karet nebo průkazů pro vstup a vedení jejich evidence, 
7. instrukce pro nakládání s klíči v prostorách dle § 5a vedení jejich evidence, 
8. instrukce pro obsluhu, provoz, údržbu a testování technického systému fyzické 

ochrany nebo zabezpečovací techniky, 
9. instrukce pro archivaci údajů o povolení vstupu osob a vjezdu vozidel, údajů o 

poplachových situacích, řešení situací s narušením fyzické ochrany a testování 
systému,  

10. dokumentace pro zajištění fyzické ostrahy, která obsahuje strukturu a řízení 
bezpečnostní služby, dohodu o poskytování bezpečnostních služeb uzavřenou s 
držitelem povolení, výkon ostrahy, dokumentaci pro řešení situací s narušením 
fyzické ochrany vypracovanou držitelem povolení, plány přípravy bezpečnostních 
pracovníků pro výkon fyzické ostrahy na jaderných zařízeních a ověřování jejich 
odborné způsobilosti, 

f) dohody s policií k zabezpečení pohotovostní ochrany jaderných zařízení a policejního 
doprovodu přeprav jaderných materiálů a k připojení zabezpečovací techniky na pulty 
centralizované ochrany policie, pokud byly uzavřeny, 

g) analýzu následků z hlediska fyzické ochrany, jaderné bezpečnost a zvládání radiačních 
mimořádných událostí pro vnitřní a životně důležité prostory v případě úmyslného 
protiprávního použití dopravního letadla proti nim, 

h) plán pro řešení situací spojených s narušením fyzické ochrany, 
i) plán pro řešení situací spojených s úmyslným použitím dopravního letadla proti 

vymezeným prostorům pro jaderná zařízení podle § 8, 
j) plán pro technická a organizační opatření pro řešení situací spojených s hrozbou 

protiprávního jednání z místa vně střeženého prostoru pro jaderná zařízení podle § 8.  
(4) Plán zajištění fyzické ochrany přepravy jaderného materiálu obsahuje: 

a) vymezení odpovědnosti za zajištění fyzické ochrany mezi přepravcem, dopravcem a 
příjemcem, 

b) analýzu zranitelnosti přepravovaného jaderného materiálu v případě jeho sabotáže a 
zohlednění projektové základní hrozby pro jaderné materiály I. kategorie, 

c) návrh na zařazení jaderných materiálů do příslušné kategorie, 
d) organizační opatření, kterými jsou 

1. instrukce fyzické ochrany pro případ neoprávněných činností s jaderným materiálem 
s popisem systému komunikace, vyrozumění, sledování pohybu dopravního 
prostředku, výčtem přepravních tras, druhem transportu, složení transportu, 
plánovaných zastávek během transportu a velení jednotlivých složek fyzické a 
pohotovostní ochrany, 

2. výpis z havarijního řádu v návaznosti na instrukci fyzické ochrany, 
3. zajištění ověření bezúhonnosti a splnění požadavků bezpečnostní způsobilosti 

způsobem podle zákona o ochraně utajovaných informací a vedení příslušné 
dokumentace, 

4. režimová opatření pro povolování vstupu a vjezdu na místě nakládky, překládky a 
vykládky jaderných materiálů, 

5. prokazatelné proškolení nejméně jednou ročně osob podílejících se na přepravě 
z pravidel fyzické ochrany, 

6. instrukce pro obsluhu, provoz, údržbu a testování technických prostředků pro 
fyzickou ochranu přepravy, 

7. instrukce pro archivaci údajů o povolení vstupu osob a vjezdu vozidel použitých 
k přepravě, údajů o poplachových situacích a řešení situací s narušením fyzické 
ochrany v průběhu přepravy,  
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8. dokumentace pro zajištění fyzické ostrahy, která obsahuje strukturu a řízení 
bezpečnostní služby, dohodu o poskytování bezpečnostních služeb uzavřenou s 
držitelem povolení, výkon ostrahy, dokumentaci pro řešení situací s narušením 
fyzické ochrany vypracovanou držitelem povolení, plány přípravy bezpečnostních 
pracovníků pro výkon fyzické ostrahy při přepravě, 

e) dohody s policií k zabezpečení policejního doprovodu přeprav jaderných materiálů, 
pokud byly uzavřeny, 

f) plán pro řešení situací spojených s narušením fyzické ochrany při přepravě, 
(5) Dokumentace změny v zajištění fyzické ochrany obsahuje uvedení všech změn 

dokumentace předkládané podle odstavce 3. 

ČÁST PÁTÁ 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

§ 20 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 

 

Ing. Dana Drábová, Ph. D., v. r. 
předsedkyně 

 

Příl. 
ZAŘAZENÍ JADERNÝCH MATERIÁLŮ DO KATEGORIÍ  

 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
                                                           Kategorie 
Poř. Materiál          Druh 
č.                                                         I.          II.                     III.c) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
1.   Plutoniuma)       neozářenéb)                         2 kg a více Méně než 2 kg, ale      500 g nebo 
méně, ale 
                                                                       více než 500 g          více než 15 g 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
2.   Uran-235          neozářenýb) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
                       - uran obohacený na 20 % U-235      5 kg a více Méně než 5 kg, ale      1 kg 
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nebo méně, ale 
                         nebo více                                     více než 1 kg           více než 15 g 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
                       - uran obohacený na 10 % U-235                  10 kg nebo více         méně než 10 
kg, ale 
                         ale na méně než 20 %                                                  více než 1 kg 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
                       - uran obohacený nad přírodní                                           10 kg a více 
                         avšak na méně než 10 % U-235 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
3.   Uran-233          neozářenýb)                         2 kg a více Méně než 2 kg, ale      500 g nebo 
méně, ale 
                                                                       více než 500 g          více než 15 kg 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
4.   Ozářené palivo                                                    Ochuzený nebo přírodní 
                                                                       uran, thorium nebo 
                                                                       nízko obohacené palivo 
                                                                       (méně než 10 % 
                                                                       štěpitelného obsahu)d),e) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 
 
  
 Poznámky:  
 a) Veškeré plutonium kromě plutonia o izotopické koncentraci převyšující 80 % 
plutonia-238  
 b) Materiál neozářený v reaktoru nebo materiál ozářený v reaktoru, u kterého je ve 
vzdálenosti 1 metru bez stínění dávkový příkon roven nebo nižší než 1 Gy.h -1  
 c) Množství nespadající do III. kategorie a přírodní uran musí být chráněny nejméně v 
souladu s postupy používanými pro ochranu cenného majetku  
 d) I když tato úroveň ochrany je doporučena, může Úřad po zvážení specifických 
okolností stanovit jinou kategorii fyzické ochrany  
 e) Jiné palivo, které s ohledem na původní obsah štěpitelného materiálu bylo zařazeno 
před ozářením do I. nebo II. kategorie, může být zařazeno do kategorie snížené o jeden 
stupeň, pokud dávkový příkon z paliva převyšuje 1 Gy.h-1 ve vzdálenosti 1 metru bez stínění. 
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Pracovní návrh 

 

VYHLÁŠKA 
ze dne  

o požadavcích na hodnocení bezpečnosti 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona č. .../... Sb., atomový zákon, 
k provedení § 48 odst. 6 písm. a) až c) zákona: 

Oddíl 1 
Obecná ustanovení 

§ 1 

Předmět úpravy 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví 
a) pravidla provádění hodnocení bezpečnosti a jednotlivých typů hodnocení a lhůty, v nichž 

jsou prováděny, 
b) způsob dokumentování hodnocení bezpečnosti a jednotlivých typů hodnocení a obsah 

dokumentace hodnocení bezpečnosti a jednotlivých typů hodnocení, 
c) způsob využití hodnocení bezpečnosti. 

§ 2 

Pojmy 

Pro účely této vyhlášky se rozumí 
a) analýzou nejistot analýzu vlivu nejistoty spojené s jednotlivými prvky modelu 

pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti na výsledky pravděpodobnostního 
hodnocení bezpečnosti, 

b) bezpečnostním systémem na jaderném zařízení s jaderným reaktorem systém určený ke 
spolehlivému  splnění specifických principů bezpečného využívání jaderné energie podle  
§ 44, odst. (2) a (3) zákona při  událostech abnormálního provozu a  základních 
projektových nehodách, 

c) citlivostní studií analýzu, která stanoví citlivost finálních numerických výsledků 
provedené analýzy, hodnocení apod. na použité předpoklady a zadané vstupní údaje; 
provádí se zejména u těch předpokladů a vstupních údajů, které vykazují vysokou míru 
neurčitostí a které mohou mít významný vliv na výsledky provedené analýzy, hodnocení, 

d) havarijním scénářem posloupnost událostí začínající iniciační událostí a pokračující 
úspěšnou nebo neúspěšnou odezvou jednotlivých systémů, struktur a komponent až k 
převedení jaderného zařízení do stabilizovaného stavu nebo k havárii, 

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

bezpečnost jaderných zařízení. Směrnice Rady 2011/70/EURATOM ze dne 19. července 2011, kterou se 
stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem. 
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e) importanční mírou FC míru, která udává relativní zastoupení hodnoceného prvku 
(například primární událost) v minimálních kritických řezech pro sledovanou vrcholovou 
událost, 

f) importanční mírou RDF míru, která udává, kolikrát se zmenší pravděpodobnost nebo 
četnost sledované vrcholové události, bude-li pravděpodobnost hodnoceného prvku 
(například primární událost) rovna nule, 

g) importanční mírou RIF míru, která udává, kolikrát se zvětší pravděpodobnost nebo 
četnost sledované vrcholové události, bude-li pravděpodobnost hodnoceného prvku 
(například primární událost) rovna jedné, 

h) iniciační událostí událost, která vyžaduje určitou reakci jaderného zařízení, iniciovanou 
automatikami nebo operátorem, pro převedení jaderného zařízení do bezpečného a 
stabilizovaného stavu a která by v případě selhání této reakce mohla vést k nežádoucím 
důsledkům, 

i) kategorie úniku představují koncové stavy stromu rozvoje havárie sloučené pomocí 
atributů ovlivňujících možné transportní mechanismy radioaktivních látek a poruchové 
mechanismy kontejnmentu a jejich načasování, 

j) lidským faktorem soubor vlastností a schopností člověka, posuzovaných především 
z hledisek psychologických, fyziologických a fyzických, které vždy nějakým způsobem 
v dané situaci ovlivňují výkonnost, efektivnost a spolehlivost pracovního systému, 

k) lidskou chybou lidskou činnost nebo postup, který způsobí nežádoucí výsledek, 
l) minimálním kritickým řezem minimální kombinaci primárních událostí reprezentujících 

v modelu pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti pasivní a aktivní selhání systémů, 
struktur a komponent, selhání lidského činitele a další faktory, které, pokud nastanou 
současně, vedou k vrcholové události, tj. k poškození paliva, úniku radioaktivních látek, 
či jiné nežádoucí události, 

m) odsekem výpočtu zadanou numerickou hodnotu, pro kterou platí, že všechny minimální 
kritické řezy, jejichž hodnota je nižší než tato zadaná, jsou z dalších výpočtů modelu 
pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti vyřazeny a jejich hodnota se tedy 
nepřipočítává k celkové četnosti vzniku vrcholové události, 

n) primární událostí základní událost v modelu pravděpodobnostního hodnocení 
bezpečnosti, která se již dále nedělí na menší celky, 

o) spolehlivostí pravděpodobnost, že systém, konstrukce nebo komponenta bude 
vyhovujícím způsobem vykonávat požadované funkce po specifikovanou dobu při 
stanovených provozních podmínkách, 

p) stromem poruch metodu analýzy spolehlivosti technického systému využívající jeho 
reprezentaci ve formě orientovaného grafu, 

q) stromem událostí metodu analýzy rizika technologického celku využívající jeho 
reprezentaci ve formě orientovaného grafu, 

r) verifikací potvrzení zkouškou a doložením objektivních důkazů, že výsledky dané 
činnosti splňují cíle a požadavky definované pro tuto činnost, 

s) vrcholovou událostí výslednou nežádoucí událost, ke které dochází po výskytu iniciační 
události a následné kombinaci poruch bezpečnostně významných systémů, struktur, 
komponent, selhání lidského činitele a dalších vlivů, 

t) zdrojové členy určují množství radioaktivního materiálu uvolněného do okolí jaderného 
zařízení; stanovují se pro jednotlivé kategorie úniku. 
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§ 3 

Obecné požadavky na hodnocení bezpečnosti 
(1) Hodnocení bezpečnosti musí být provedeno podle metodik a musí být v souladu se 

stávající úrovní vědy a techniky a správné praxe. 
(2) Dojde-li v průběhu životního cyklu jaderného zařízení ke změnám způsobilým 

ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, zvládání radiačních 
mimořádných událostí, monitorování radiační situace a zabezpečení nebo jsou-li získány nové 
poznatky z provozních zkušeností nebo nové významné informace o rizicích a následcích 
využívání jaderné energie, které by mohly významně ovlivnit hodnocení bezpečnosti, musí 
být tyto skutečnosti zahrnuty do hodnocení bezpečnosti odstupňovaným přístupem podle 
jejich vlivu na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, zvládání 
radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a zabezpečení. 

Oddíl 2 
Provádění hodnocení bezpečnosti 

§ 4 

Použití deterministické metody hodnocení bezpečnosti 
(1) V rámci hodnocení bezpečnosti musí být deterministickou metodou provedeny 

deterministické analýzy, prokazujících přijatelnost důsledků odezvy jaderného zařízení a jeho 
systémů, konstrukcí a komponent, a pracovníků na iniciační události.  

(2) Deterministickými analýzami musí být hodnocena 
a) schopnost jaderného zařízení zajistit  principy bezpečného využívání jaderné energie, 
b) spolehlivost a účinnost bezpečnostních systémů, systémů, konstrukcí a komponent 

v podmínkách, pro které jsou určeny, 
c) možnosti pracovníků zajistit plnění základních bezpečnostních funkcí jaderného zařízení. 

(2) Způsob provádění deterministických analýz musí odpovídat postupům, použitým při 
prokazování bezpečnosti projektu jaderného zařízení. 

§ 5 

Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti jaderných zařízení 
(1) Pravděpodobnostní hodnocení je mandatorně požadováno pouze pro hodnocení 

bezpečnosti jaderných zařízení taxativně vymezených v Zákoně. Pro ostatní jaderná zařízení a 
úložiště radioaktivních odpadů slouží jako doplňující podklad pro hodnocení bezpečnosti. 

(2) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti jaderných zařízení musí zahrnovat 
a) 1. úroveň pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti jaderných zařízení, v jejímž rámci 

musí být prováděna analýza projektu a provozu jaderného zařízení tak, aby byl odhalen 
sled událostí, které mohou vést k poškození jaderného paliva, případně systému, 
konstrukce nebo komponenty obsahující jiné radioaktivní látky vyskytující se v tomto 
zařízení a stanovena průměrná roční četnost, s níž může dojít k takovému poškození 
v důsledku sledu těchto událostí, 

b) 2. úroveň pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti jaderných zařízení, v jejímž rámci 
musí být prováděna analýza chronologického rozvoje následků poškození jaderného 
paliva, případně též jiných systémů, konstrukcí nebo komponent s obsahem 
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radioaktivních látek vyskytujících se v tomto zařízení, odhalených v rámci 1. úrovně 
pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti jaderných zařízení, včetně kvantitativního 
hodnocení fenoménů z toho vyplývajících, zejména průměrná roční četnost, velikosti a 
ostatní relevantní charakteristiky úniků radioaktivních látek do životního prostředí; 
v rámci 2. úrovně pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti jaderných zařízení musí 
být odhaleny způsoby, jimiž se uniklé radioaktivní látky mohou šířit do životního 
prostředí. 
(3) V rámci pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti jaderných zařízení se musí 

uvažovat 
a) všechny radioaktivní látky vyskytující se v jaderném zařízení, zejména palivo v aktivní 

zóně i v bazénu skladování jaderného paliva. 
b) všechny provozní stavy jaderného zařízení, včetně odstávek a 
c) všechny relevantní iniciační události, které mohou být způsobeny přírodními vlivy nebo 

lidskou činností, včetně plošně působících vnitřních iniciačních událostí, zejména požárů, 
záplav, a vnějších iniciačních událostí, zejména nepříznivých povětrnostních podmínek a 
seismických událostí. 
(4) V rámci pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti jaderných zařízení musí být 

vytvořen logický model aktuálního stavu jaderného zařízení (dále jen „model 
pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti“), který musí být založen na realistickém 
deterministickém modelování odezvy jaderného zařízení na vzniklé iniciační události. 

(5) Při vytváření modelu pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti jaderných zařízení 
musí být 
a) využívány údaje projektu jaderného zařízení o skutečnostech majících vliv na jadernou 

bezpečnost, radiační ochranu a zvládání radiačních mimořádných situací, 
b) zohledněno působení člověka na jaderné zařízení, 
a to v rozsahu, v jakém jsou předpokládány platnými vnitřními předpisy pro jaderné zařízení a 
c) zdůvodněno stanovení doby, během které se modeluje rozvoj havárie v modelech 

havarijních scénářů. 
(6) V modelu pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti musí být zahrnuty všechny 

funkční a prostorové závislosti a poruchy ze společné příčiny a vzájemné závislosti 
skutečností ovlivňujících jadernou bezpečnost, radiační ochranu a zvládání radiačních 
mimořádných událostí, které mohou nastat následkem selhání zařízení a vzájemné závislosti 
mezi různými jadernými zařízeními umístěnými ve stejném území. 

(7) V modelu pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti musí být provedena 
komplexní analýza lidských chyb tak, aby byly zahrnuty lidské chyby pracovníků 
vykonávajících činnosti související s využíváním jaderné energie, činnosti v rámci 
expozičních situací a činnosti při zvládání radiačních mimořádných situací. 

(8) Lidské chyby musí být zahrnuty se zohledněním faktorů, které jsou způsobilé ovlivnit 
činnost pracovníků podle odstavce 7 ve všech provozních stavech jaderného zařízení, a to 
včetně závislostí mezi lidskými chybami. 

(9) Model pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti musí být podroben 
a) analýze statistických nejistot souvisejících s údaji potřebnými ke stanovení spolehlivosti 

systémů, struktur a komponent a pravděpodobnostmi výskytu jednotlivých lidských chyb 
použitými v modelu pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, 

b) analýze citlivosti nejistot souvisejících 
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1. s výchozími předpoklady použitými při vytváření modelu pravděpodobnostního 
hodnocení bezpečnosti a 

2. s údaji potřebnými ke stanovení spolehlivosti systémů, struktur a komponent a 
pravděpodobnostmi výskytu jednotlivých lidských chyb použitými v modelu 
pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, 

které vykazují vysokou míru nejistoty a mohou mít významný vliv na výsledky 
pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti jaderného zařízení. 
(10) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti jaderného zařízení musí být následně 

podrobeno nezávislému odbornému hodnocení tak, aby byly odhaleny jeho případné 
nedostatky. 

§ 6 

Termíny provádění pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti a jeho aktualizace 
(1) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti musí být průběžně aktualizováno během 

celého životního cyklu jaderného zařízení tak, aby byl zahrnut 
a) skutečný stav území k umístění, 
b) skutečný stav a provoz jaderného zařízení po provedených modifikacích technického 

řešení nebo změnách způsobu testování a údržby jaderného zařízení, 
c) aktuální stav vnitřních předpisů, včetně havarijních provozních předpisů, 
d) aktualizované údaje potřebné ke stanovení spolehlivosti systémů, struktur a komponent a 

pravděpodobností výskytu jednotlivých lidských chyb, založené zejména na získání 
specifických provozních údajů z daného jaderného zařízení či z jaderného zařízení typově 
příbuzného, 

e) aktuální technické informace o stavu jaderného zařízení, 
f) aktuální informace o vlastnostech a chování jaderného zařízení při haváriích, 
g) aktuálně dostupné analytické metody a nástroje odpovídající správné praxi. 

(2) Celková aktualizace pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti zohledňující 
všechny prvky podle odstavce 1 písm. d) a g) musí být provedena nejméně jednou za 5 let 
provozu jaderného zařízení. 

§ 7 

Využití pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti 
(1) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti musí být využíváno během životního 

cyklu jaderného zařízení při hodnocení významných informací o riziku a následcích využívání 
jaderné energie, při přehodnocování stávající úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, 
technické bezpečnosti, prevence a zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování 
radiační situace a zabezpečení a při přijímání opatření k předcházení snížení jejich úrovně a 
ke zlepšování jaderné bezpečnosti. 

(2) Způsob využití pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti v procesu tvorby 
rozhodnutí při využívání jaderné energie podle odstavce 1 musí být definován a zachycen ve 
vnitřním předpisu držitele povolení. 

(3) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti musí být průběžně využíváno pro odhalení 
potřeby změn projektu jaderného zařízení, plynoucí z 
a) nedostatků projektu jaderného zařízení, 
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b) nedostatků vnitřních předpisů, včetně havarijních provozních předpisů pro jaderné 
zařízení, 

s cílem omezit riziko představované jaderným zařízením. 
(4) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti musí být využíváno k určování priorit při 

plánování opatření ke zvyšování jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a 
zabezpečení tak, aby byl kladen důraz na opatření s významným dopadem na jadernou 
bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, zvládání radiačních mimořádných 
událostí, monitorování radiační situace a zabezpečení. 

(5) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti musí být využíváno k hodnocení 
celkového rizika představovaného jaderným zařízením. 

(6) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti musí být využíváno k ověření 
a) vyváženosti projektu jaderného zařízení, 
b) absence malých odchylek vlastností jaderného zařízení od jejich obvyklých hodnot 

v souladu s požadavky právních předpisů, způsobilých vyvolat významné zhoršení 
bezpečnosti jaderného zařízení, 

c) že žádný prvek projektu nebo skupina iniciačních událostí nepředstavuje disproporčně 
velký příspěvek k riziku představovanému jaderným zařízením, 

d) že dosažení celkově nízké úrovně rizika představovaného jaderným zařízením nezávisí na 
činitelích, které jsou stanoveny s významnou neurčitostí. 
(7) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti musí být využíváno k hodnocení 

a) potřeby a přijatelnosti změn jaderného zařízení, 
b) potřeby a přijatelnosti změn v limitech a podmínkách, 
c) potřeby a přijatelnosti změn vnitřních předpisů, včetně havarijních provozních předpisů a 
d) závažnosti událostí na daném jaderném zařízení. 

(8) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti musí být využíváno při zpracování a 
ověřování správnosti/vhodnosti havarijních provozních předpisů. 

(9) Výsledky pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti musí být využívány k 
prověření toho, zda program provozních kontrol zahrnuje všechny systémy, konstrukce a 
komponenty, které mohou významně ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační ochranu, 
technickou bezpečnost, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační 
situace a zabezpečení. 

(10) Je-li pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti použito pro hodnocení 
a) požadavku na četnost zkoušek systémů nebo komponent, 
b) přípustných dob vyřazení systémů nebo komponent z provozu, nebo 
c) změn veličin podle písm. a) a b), 
musí být zohledněny všechny prvky mající vliv na prováděné hodnocení, včetně stavů 
dotčených systémů, komponent a bezpečnostních funkcí.  

(11) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti musí být využíváno k identifikaci 
komponent významných pro jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, 
zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a zabezpečení, 
jejichž provozuschopnost musí být vždy zajištěna. Výsledky pravděpodobnostního hodnocení 
bezpečnosti identifikující takové komponenty musí být uvedeny v předběžné bezpečnostní 
zprávě a v předprovozní bezpečnostní zprávě. 
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(12) Výsledky pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti musí být využívány jako 
vstupní informace při přípravě a ověřování bezpečnostně významných výcvikových programů 
pracovníků, včetně výcviku operátorů blokové dozorny na simulátoru. 

(13) Výsledky pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti musí být využívány při 
tvorbě vnitřního havarijního plánu a jako podklad ke zpracování vnějšího havarijního plánu. 

(14) Výsledky pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti musí být porovnány s kritérii 
přijatelnosti prověřenými správnou praxí s cílem ověřit, zda je jaderná bezpečnost, radiační 
ochrana a zvládání radiačních havárií na dostatečné úrovni. Při porovnávání výsledků 
pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti s kritérii přijatelnosti musí být zváženy výsledky 
provedených citlivostních studií a analýz neurčitosti. 

(15) Při každém využití pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti musí být 
identifikována a vzata v úvahu omezení pro tento způsob využití. Vhodnost využití 
pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti musí být prověřena s ohledem na tato omezení. 

§ 8 

Dokumentace pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti 

Dokumentací pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti je 
a) popis rozsahu pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, 
b) popis použité metodiky a dokumentaci zajištění kvality, 
c) informace o hodnoceném jaderném zařízení potřebné pro provedení 

pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, 
d) seznam a popis procesu stanovení stavů jaderného zařízení, do nichž byl pro účely 

provedení pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti rozdělen provoz tohoto zařízení, 
e) popis procesu výběru a seskupování iniciačních událostí, jejich výsledný seznam a popis 

jednotlivých skupin iniciačních událostí s ročními četnostmi jejich vzniku včetně analýzy 
těchto četností, a dále přiřazení jednotlivých skupin iniciačních událostí k jednotlivým 
stavům jaderného zařízení, do nichž byl pro účely provedení pravděpodobnostního 
hodnocení bezpečnosti rozdělen provoz tohoto zařízení, 

f) sestrojené stromy událostí, jejich podrobný popis včetně použitých předpokladů a kritérií 
úspěchu, 

g) seznam všech lidských chyb zahrnutých v pravděpodobnostním hodnocení bezpečnosti a 
popis jejich analýzy, 

h) seznam a podrobný popis analýzy údajů potřebných ke stanovení spolehlivosti systémů, 
struktur a komponent, které byly použity pro modelování selhání zařízení a jeho oprav, 
údržby a testování, 

i) seznam poruch se společnou příčinou a popis jejich analýzy, 
j) popis řešení případných logických smyček, 
k) seznam hlavních předpokladů použitých při provádění pravděpodobnostního hodnocení 

bezpečnosti a omezení modelu pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, 
l) popis analýzy systémů, sestrojené stromy poruch a jejich podrobný popis včetně 

použitých předpokladů, 
m) rozhraní mezi pravděpodobnostním hodnocením bezpečnosti 1. a 2. úrovně, 
n) popis analýz havárií vedoucích na únik radioaktivních látek, 
o) pro jaderná zařízení s jaderným reaktorem strukturální analýzu ochranné obálky, pokud je 

jejich součástí, 
p) popis a charakteristiku zdrojových členů, 
q) vymezení kategorií úniků dle velikosti a jejich časové úrovně, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORN9LVF59A1)



 - 8 - 

r) podrobný a srozumitelný popis hlavních výsledků pravděpodobnostního hodnocení 
bezpečnosti 1. a 2. úrovně: 
1. hodnota celkové roční četnosti výskytu poškození paliva v aktivní zóně a celkové 

roční četnosti výskytu poškození paliva mimo aktivní zónu, hodnota obou těchto 
veličin pro jednotlivé stavy, do nichž byl pro účely provedení pravděpodobnostního 
hodnocení bezpečnosti rozdělen provoz hodnoceného jaderného zařízení, hodnota 
obou těchto veličin pro jednotlivé skupiny iniciačních událostí, 

2. seznam a popis dominantních minimálních kritických řezů z pravděpodobnostního 
hodnocení bezpečnosti 1. úrovně, 

3. seznam a popis dominantních havarijních scénářů z pravděpodobnostního hodnocení 
bezpečnosti 1. úrovně, 

4. hodnota odseku výpočtů, 
5. výsledky importančních měr FC, RIF a RDF pro systémy, zařízení, lidská selhání a 

poruchy se společnou příčinou z pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti 1. 
úrovně, 

6. výsledky citlivostních studií a analýz neurčitostí, 
7. hodnota celkové roční četnosti výskytu velkého časného úniku radioaktivních látek, 

hodnota této veličiny pro jednotlivé stavy, do nichž byl pro účely provedení 
pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti rozdělen provoz hodnoceného 
jaderného zařízení, 

8. seznam a popis dominantních havarijních scénářů z pravděpodobnostního hodnocení 
bezpečnosti 2. úrovně, 

9. seznam a popis dominantních minimálních kritických řezů z pravděpodobnostního 
hodnocení bezpečnosti 2. úrovně, 

10. závěry a doporučení pro možné zvýšení jaderné bezpečnosti včetně zhodnocení 
účinnosti strategie zvládání těžkých havárií, 

s) podrobné popisy hlavních částí pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, tj. 
pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti 1. úrovně, pravděpodobnostní hodnocení 
bezpečnosti 2. úrovně, jejich výsledky, závěry a doporučení musí být uvedeny ve 
zvláštních dokumentech. Tyto popisy zahrnují pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti 
pro výkonové stavy, pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti pro nízkovýkonové a 
odstavné stavy, pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti pro jednotlivé vnitřní a vnější 
iniciační události. 

§ 9 

Obecné požadavky na provádění periodického hodnocení bezpečnosti 
(1) Periodické hodnocení bezpečnosti musí srovnat dosažený stav jaderné bezpečnosti, 

radiační ochrany, technické bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událostí, 
monitorování radiační situace a zabezpečení jaderného zařízení s požadavky právních 
předpisů, stávající úrovní vědy a techniky a správnou praxí (dále jen „bezpečnostní 
požadavky“), platnými v době jeho provádění. 

(2) Periodickým hodnocením bezpečnosti musí být v předem stanovených intervalech 
systematicky a komplexně prověřeny 
a) projekt jaderného zařízení, 
b) skutečný stav systémů, konstrukcí a komponent, 
c) způsobilost systémů, konstrukcí a komponent k plnění funkcí požadovaných projektem 

(dále jen „kvalifikace zařízení“), 
d) stárnutí systémů, konstrukcí a komponent, 
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e) deterministické analýzy bezpečnosti, 
f) pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti, 
g) analýzy rizika, 
h) jaderná bezpečnost, radiační ochrana a technická bezpečnost při provozu jaderného 

zařízení (dále jen „provozní bezpečnost“), bezpečnost v období po uzavření úložiště 
radioaktivních odpadů, 

i) využití provozních zkušeností z jiných jaderných zařízení a poznatků vědy a výzkumu, 
j) organizace a řízení, 
k) vnitřní předpisy včetně havarijních provozních předpisů, 
l) lidský faktor, 
m) zvládání radiačních mimořádných událostí a fyzická ochrana při havarijních stavech, 
n) radiační vliv jaderného zařízení na životní prostředí, 
při provozu nebo vyřazování jaderného zařízení. V případě úložišť radioaktivních odpadů se 
periodické hodnocení bezpečnosti týká i uzavření a období po uzavření úložišť. 

(3) Pro každou oblast podle odstavce 2 musí být stanoven soubor bezpečnostních 
požadavků. 

(4) Pro každou oblast podle odstavce 2 musí být provedeno dílčí vyhodnocení všech 
bezpečnostních požadavků připadajících na příslušnou oblast a souhrnné vyhodnocení všech 
oblastí podle odstavce 2. Výsledky dílčích vyhodnocení oblastí podle odstavce 2 musí být 
použity pro provedení souhrnného vyhodnocení všech oblastí podle odstavce 2. 

(5) V rámci periodického hodnocení bezpečnosti musí být vyhodnocen bezpečnostní 
význam všech zjištěných odchylek od bezpečnostních požadavků. 

(6) Na základě vyhodnocení bezpečnostního významu všech zjištěných odchylek musí 
být proveden návrh souboru opatření vedoucích k dosažení a zajištění úrovně bezpečnosti 
jaderného zařízení požadované bezpečnostními požadavky až do dalšího periodického 
hodnocení bezpečnosti (dále jen „soubor opatření“) a harmonogram jejich uskutečňování. 

(7) Periodické hodnocení bezpečnosti musí dále hodnotit, zda byly vyřešeny všechny 
odchylky od bezpečnostních požadavků zjištěné v průběhu provozu nebo vyřazování 
jaderného zařízení nebo odhalené předchozím hodnocením bezpečnosti. 

§ 10 

Termíny provádění periodického hodnocení bezpečnosti 
(1) První periodické hodnocení bezpečnosti musí být provedeno do šesti let od zahájení 

provozu jaderného zařízení. 
(2) Periodické hodnocení bezpečnosti, s výjimkou prvního periodického hodnocení 

bezpečnosti, musí být provedeno do 10 let od provedení předchozího periodického hodnocení 
bezpečnosti. 

(3) Periodické hodnocení bezpečnosti při vyřazování jaderného zařízení musí být 
provedeno na konci každé etapy vyřazování a dále v případě přehodnocení původně 
plánovaného způsobu vyřazování jaderného zařízení. 
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§ 11 

Rozsah periodického hodnocení bezpečnosti 
(1) Do periodického hodnocení bezpečnosti musí být zahrnuty všechny oblasti mající 

vliv na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, zvládání radiačních mimořádných událostí, 
monitorování radiační situace a zabezpečení v jednotlivých provozních celcích jaderného 
zařízení a na jaderném zařízení jako celku. 

(2) Do periodického hodnocení bezpečnosti jaderného zařízení s jaderným reaktorem 
o výkonu vyšším než 50 MW musí být zahrnuty všechny oblasti podle § 8 odst. 2. 

(3) Pro jaderná zařízení neuvedená v odstavci 2 musí být rozsah periodického hodnocení 
bezpečnosti stanoven podle charakteristik projektu a provozu jaderného zařízení. 

§ 12 

Obsah jednotlivých oblastí periodického hodnocení bezpečnosti 
(1) V oblasti projekt jaderného zařízení se provede posouzení skutečného projektového 

řešení systémů, konstrukcí a komponent a jejich fungování od počátku provozu, včetně 
aktuálnosti dokumentace zohledňující všechny provedené změny. Součástí hodnocení je 
posouzení stavu a schopnosti zařízení plnit základní bezpečnostní funkce stanovené 
projektem. 

(2) V oblasti skutečný stav systémů, konstrukcí a komponent se zhodnotí, zda zařízení 
důležitá z hlediska bezpečnosti vyhovují stanoveným technickým požadavkům, splňují 
projektové požadavky, jsou nadále schopna plnit funkce předpokládané technickým řešením a 
jejich stav je řádně zdokumentován. Do dílčí zprávy se uvede výčet zařízení, u kterých není 
možné prověřit skutečný stav technickými metodami, popis nepřímých metod hodnocení 
jejich stavu a vyhodnocení této skutečnosti z hlediska závažnosti pro bezpečnost. 

(3) V oblasti kvalifikace zařízení se vyhodnotí stav a rozsah kvalifikace zařízení na 
podmínky prostředí, kterým jsou zařízení vystavena, zda zařízení důležitá z hlediska 
bezpečnosti jsou kvalifikována na výkon svých bezpečnostních funkcí po celou dobu jejich 
životnosti s uvážením vlivu parametrů pracovního prostředí včetně těch, které lze očekávat při 
vzniku havarijních podmínek, a zda kvalifikace zařízení byla řádně provedena a 
zdokumentována, bude pravidelně prověřována a vyhodnocována v procesu plánované 
údržby, kalibrace a funkčních zkoušek zařízení. 

(4) V oblasti stárnutí systémů, konstrukcí a komponent se prověří, zda je proces stárnutí 
zařízení důležitých z hlediska bezpečnosti systematicky monitorován a účinně a efektivně 
řízen tak, aby byly zachovány požadované bezpečnostní funkce po celou projektovou 
životnost zařízení a dlouhodobý provoz jaderného zařízení. Provede se posouzení rozsahu 
opotřebení a degradace materiálů, včetně jejich dopadu na funkční způsobilost a predikci 
budoucího vývoje, posouzení dokumentace programu řízeného stárnutí, kterou jsou 
definovány funkce, zodpovědnosti a pravidla pro jejich plnění. 

(5) V oblasti deterministické analýzy bezpečnosti se provede hodnocení zaměřené na 
jejich rozsah, kompletnost, platnost a aktuálnost při uvážení všech změn projektu, které byly 
na jaderném zařízení realizovány, skutečného aktuálního stavu systémů, konstrukcí a 
komponent důležitých z hlediska bezpečnosti a očekávaného stavu na konci období před 
následujícím periodickým hodnocením bezpečnosti. Součástí hodnocení je posouzení, zda 
použité deterministické metody hodnocení, výpočetní kódy a použitá bezpečnostní kritéria a 
standardy odpovídají aktuálnímu stavu vývoje vědy a techniky a správné mezinárodní praxi, 
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(6) V oblasti pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti se provede posouzení, zda 
stávající pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti vyhovuje požadavkům této vyhlášky, 
zejména zda zahrnuje všechny relevantní iniciační události, zda je aktualizováno s ohledem na 
změny v území pro umístění a změny projektu, které byly na jaderném zařízení v předchozím 
období provedeny, zda zahrnuje skutečný aktuální stav systémů, struktur a komponent 
důležitých  pro zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 
zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a zabezpečení a 
tomu odpovídající vstupní údaje o jejich spolehlivosti. Současně se prověřuje, zda použité 
metodiky, výpočetní programy a použitá kritéria úspěšnosti při hodnocení jednotlivých 
havarijních scénářů odpovídají aktuálnímu stavu vývoje vědy a techniky a správné praxi, 
posuzuje se rovněž program zvládání těžkých havárií a jeho konzistentnost s výsledky 
pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti. Cílem posouzení je určit vhodnost tohoto 
programu pro prevenci těžkých havárií nebo zmírnění jejich následků. 

(7) V oblasti analýzy rizika se prověří přiměřenost ochrany jaderného zařízení proti 
vnitřním a vnějším událostem při uvážení skutečného stavu všech systémů, komponent a 
stavebních konstrukcí důležitých z hlediska bezpečnosti, s uvážením aktuálních hodnot 
pravděpodobnosti výskytu příslušných iniciačních událostí získaných z aktuálního hodnocení 
daného území pro umísťování z pohledu potenciálních klimatických změn, dopravních a 
jiných průmyslových aktivit. Zhodnotí se vhodnost strategie řízení prevence vážných 
následků havárií či jejich zmírnění. 

(8) V oblasti provozní bezpečnost se provede hodnocení dlouhodobé úrovně bezpečnosti 
provozu jaderného zařízení a trendů jejího vývoje na základě rozboru průběžného hodnocení 
bezpečnosti a provozních zkušeností, které vycházejí z evidence výskytu a frekvence 
bezpečnostně významných událostí, záznamů o spolehlivosti systémů a komponent důležitých 
z hlediska bezpečnosti, podílu lidského faktoru na vzniku událostí, měření radiační situace 
v jaderném zařízení a radiačních dávek zaměstnanců, produkce radioaktivních odpadů a 
radioaktivních výpustí. Součástí je dále hodnocení systému zjišťování, klasifikace, 
zaznamenávání a ohlašovaní událostí na daném jaderném zařízení, zpracování a vedení 
dokumentace a efektivity systému zpětné vazby z událostí na daném jaderném zařízení. Jde-li 
o bezpečnost v období po uzavření úložiště radioaktivních odpadů,  
a) hodnocení k posouzení dlouhodobé úrovně bezpečnosti úložiště radioaktivních odpadů po 

jeho uzavření, a trendů jejího vývoje na základě rozboru průběžného hodnocení 
bezpečnosti a provozních zkušeností, 

b) hodnocení adekvátnosti podmínek přijatelnosti radioaktivních odpadů k ukládání, při 
zohlednění postupů při kontrole radioaktivních odpadů přijímaných k uložení. 
(9) V oblasti využití provozních zkušeností z jiných jaderných zařízení a poznatků vědy a 

výzkumu se provede hodnocení existence a využívání systému pro získávání, třídění, 
analyzování, vyhodnocování a zaznamenávání informací z provozu jiných zařízení stejného 
typu, zda se nové poznatky vědy a výzkumu promítají do opatření pro zvýšení bezpečnosti 
jaderného zařízení, 

(10) V oblasti organizace a řízení se provede hodnocení způsobu organizace a řízení 
jaderného zařízení ze strany vrcholového managementu včetně zavedeného systému řízení a 
celkové kultury, zda jsou definovány a dokumentovány funkční odpovědnosti, úrovně 
pravomocí a vzájemné vztahy pro řídící, výkonné a hodnotící činnosti, zda jsou zásady 
kultury uplatňovány v každodenní praxi na všech úrovních řízení. Dále se hodnotí 
dostatečnost množství pracovníků s požadovanou kvalifikací pro provádění činností, které 
mají přímý vliv na bezpečnost, systém odborné přípravy, kvalifikace a kompetentnost 
zaměstnanců a personálu pro výkon určené práce. 
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(11) V oblasti postupy a předpisy se provede posouzení postupů a předpisů pro provoz 
daného jaderného zařízení z hlediska jejich shody s aktuálním stavem a provozem jaderného 
zařízení, zda postupy a předpisy jsou komplexní, ověřené, schválené a způsoby jejich úpravy 
podléhají zavedenému systému změnového řízení a zda jsou dodržovány. 

(12) V oblasti lidský faktor se provede hodnocení toho, zda problematika lidského faktoru 
je řízena tak, aby lidský faktor nepředstavoval nepřijatelný příspěvek k riziku. Zejména se 
určí, zda předepsané činnosti a zásahy provozního personálu, které jsou deklarovány jako 
akce na podporu bezpečnosti, jsou proveditelné a zda mají nezbytnou technickou a 
organizační podporu. Hodnocení se zaměří i na lidský faktor v oblasti údržby, všechny 
kategorie pracovníků majících vliv na bezpečnost, dostatečnost jejich počtu, výběru a 
přípravy, celkovou personální politiku a její řízení ze strany vrcholového managementu ve 
vztahu ke kultuře bezpečnosti, zda příslušné pracovní prostředí má náležité uspořádání a 
technické vybavení v souladu se soudobými ergonomickými požadavky. Předmětem 
posouzení jsou i programy zpětné vazby z provozních zkušeností pro činnosti se selháním 
člověka, které přispěly nebo mohly přispět k bezpečnostně významným událostem, určení 
jejich příčin a nápravných opatření. 

(13) V oblasti zvládání radiačních mimořádných událostí a fyzická ochrana při 
havarijních stavech se provede: 
a) hodnocení zvládání radiačních mimořádných událostí k posouzení vhodnosti a 

efektivnosti havarijních plánů, připravenosti zaměstnanců, technických prostředků a 
systémů, konstrukcí a komponent na zdolávání nehod a havárií podle jiného právního 
předpisu, 

b) hodnocení organizace havarijní odezvy, funkce, členění a možnosti rozhodování 
havarijních řídicích středisek, realizace školení členů organizace havarijní odezvy a 
seznamování zaměstnanců a ostatních osob oprávněně se zdržujících na území jaderného 
zařízení, realizace cvičení včetně plnění opatření vyplývajících z komplexního hodnocení 
cvičení a jejich vlivu na aktualizaci vnitřního havarijního plánu, komplexnosti a kvality 
zpracování dokumentace, spolupráce s úřadem a složkami místní samosprávy nebo 
ústřední státní správy, které zabezpečují realizaci plánů ochrany obyvatelstva, 

c) hodnocení zvládání radiačních mimořádných událostí ověřující všechny výše uvedené 
aspekty, zejména že při posouzení veškeré interní dokumentace navazující na vnitřní 
havarijní plán byly vzaty v úvahu všechny významné změny v jaderném zařízení a v jeho 
provozu včetně organizačních změn, 

d) hodnocení fyzické ochrany při havarijních stavech k posouzení, zda držitel povolení má 
zajištěnu fyzickou ochranu jaderného zařízení za všech okolností včetně havarijních 
stavů, zda pracovníci fyzické ostrahy mají k dispozici dostatečné množství ochranných 
pomůcek pro případ všech typů havárií předpokládaných havarijním plánem, zda 
pracovníci fyzické ostrahy se účastní havarijních cvičení uskutečňovaných na jaderném 
zařízení. 
(14) V oblasti radiační vliv provozu na životní prostředí se prověří, zda aktuální programy 

monitorování radiačních výpustí a monitorování okolí pracoviště a jejich aplikace splňují 
požadavky jiného právního předpisu, jsou funkční a dostatečně komplexní. Radiologické 
údaje o okolí areálu jaderného zařízení, zejména o koncentraci radionuklidů v ovzduší, ve 
vodě, půdě, v zemědělských produktech a v produktech živočišné výroby se porovnávají s 
hodnotami naměřenými před tím, než bylo dané jaderné zařízení uvedeno do provozu. 
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§ 13 

Dokumentace periodického hodnocení bezpečnosti 
(1) Periodické hodnocení bezpečnosti musí být prováděno podle strategie přístupu 

k periodickému hodnocení bezpečnosti (dále jen „strategie“). Strategie musí být zpracována 
před provedením periodického hodnocení bezpečnosti. Strategie musí obsahovat 
a) popis rozsahu periodického hodnocení bezpečnosti, 
b) popis provádění periodického hodnocení bezpečnosti včetně harmonogramu realizace 

jednotlivých etap, požadavků na výstupy periodického hodnocení bezpečnosti, a jejich 
verifikaci, 

c) postupy pro zjištění a řešení odchylek mezi stávajícími a požadovanými funkčními a 
výkonovými charakteristikami jaderného zařízení, 

d) seznam dokumentace periodického hodnocení bezpečnosti, 
e) popis systému řízení periodického hodnocení bezpečnosti, včetně způsobu komunikace 

při provádění periodického hodnocení bezpečnosti. 
(2) Metodiky podle § 3 odst. 1 musí být zpracovány samostatně pro každou hodnocenou 

oblast a musí obsahovat  
a) popis požadavků právních předpisů a požadavků technických norem nebo technických 

předpisů, které budou při hodnocení použity, 
b) popis metod hodnocení a  
c) popis kritérií pro vyhodnocení naplnění bezpečnostních požadavků. 

(3) Výstupem z hodnocení jednotlivých bezpečnostních požadavků musí být záznamy o 
provedeném hodnocení (dále jen „záznam o provedeném hodnocení“). Záznam o provedeném 
hodnocení musí obsahovat 
a) popis podkladů použitých pro hodnocení, 
b) popis způsobu plnění kritéria pro vyhodnocení naplnění bezpečnostních požadavků, 
c) zjištěné odchylky od plnění kritéria pro vyhodnocení naplnění bezpečnostních 

požadavků, vyhodnocení bezpečnostního významu odchylek a doporučení nápravných 
opatření k jejich řešení. 
(4) Výstupem hodnocení jednotlivých oblastí musí být dílčí zprávy o hodnocení oblastí 

periodického hodnocení bezpečnosti (dále jen „dílčí zprávy“). Dílčí zprávy musí obsahovat 
a) popis cíle hodnocení, 
b) seznam bezpečnostních požadavků, 
c) výsledek hodnocení jednotlivých bezpečnostních požadavků s uvedením  

1. požadavků, 
2. použitých kritérií pro vyhodnocení naplnění bezpečnostních požadavků a metodik 

podle § 3 odst. 1, 
3. popisu postupu hodnocení a  
4. návrhu řešení odchylek. 
(5) Výsledky periodického hodnocení bezpečnosti s návrhem souboru opatření musí být 

zpracovány v závěrečné souhrnné zprávě o periodickém hodnocení bezpečnosti (dále jen 
„souhrnná zpráva“). Souhrnná zpráva musí být předložena Úřadu do 3 měsíců od uplynutí 
lhůty k provedení periodického hodnocení bezpečnosti. Souhrnná zpráva musí obsahovat 
a) stručný popis provedeného periodického hodnocení bezpečnosti s uvedením jeho cílů, 

rozsahu, postupu, použitých zdrojů a odkazů na nejdůležitější použitou a vyhotovenou 
dokumentaci, 
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b) u opakovaného periodického hodnocení bezpečnosti porovnání hodnocených oblastí se 
stavem při předchozím periodickém hodnocení bezpečnosti, 

c) přehled výsledků a zjištění umožňujících posouzení dosažené úrovně jaderné bezpečnosti 
s uvedením všech zjištěných odchylek, a opatření k jejich vyřešení, 

d) závěr o celkové úrovni jaderné bezpečnosti dosažené v hodnoceném období, 
e) návrh souboru opatření, 
f) souhrnný plán realizace souboru opatření, včetně harmonogramu jejich uskutečňování. 

§ 14 

Průběžné hodnocení bezpečnosti 
(1) Po celou dobu životního cyklu jaderného zařízení musí držitel povolení provádět 

hodnocení aktuálního stavu jeho bezpečnosti, naplňování zásad mírového využívání jaderné 
energie a ionizujícího záření. 

(2) Průběžné hodnocení bezpečnosti zahrnuje sledování a zaznamenávání z hlediska 
jaderné bezpečnosti důležitých provozních parametrů a bezpečnostně významných položek, 
výstupů z programů monitorování (hodnocení radiační situace), systému zpětné vazby 
z provozních událostí, plánování a provádění změn, hodnocení účinnosti systému řízení, 
sledování naplňování podmínek stanovených rozhodnutími dozorných orgánů, aktualizace 
dokumentace. 

(3) Hodnocení provozních parametrů a bezpečnostně významných položek se provádí 
porovnáním jejich aktuálního stavu s nominálními hodnotami, stanovenými bezpečnostní 
dokumentací a provozními předpisy, hodnocení rizik. 

(4) Na dosaženou úroveň provozní bezpečnosti jaderného zařízení se usuzuje zejména z 
hodnocení provozních zkušeností, výskytu bezpečnostně významných událostí, záznamů o 
spolehlivosti systémů a komponent důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti včetně vlivu 
lidského faktoru, radiačních dávek, produkce radioaktivních odpadů a radioaktivních výpustí. 
V rámci hodnocení se rovněž posuzují všechny relevantní ukazatele bezpečnosti provozu 
včetně jejich trendů. 

(5) Hodnocení se musí zaměřit na bezpečnostně významné postupy a předpisy, zejména 
pro 
a) normální a abnormální provoz, 
b) havarijní podmínky, 
c) zvládání radiačních mimořádných událostí, 
d) údržbu, zkušební a kontrolní postupy (provozní kontroly), 
e) kontrolní postupy pro změny technického řešení, pracovních postupů a změny zařízení, 

včetně aktualizace dokumentace, 
f) postupy pro řízení systému zpětné vazby, 
g) postupy pro radiační ochranu, včetně přepravy radioaktivních materiálů. 

(6) Výsledky průběžného hodnocení bezpečnosti musí být zohledněny v provozní 
bezpečnostní zprávě a v aktuální studii PSA. 

§ 15 

Zvláštní hodnocení bezpečnosti 
(1) Zvláštní hodnocení bezpečnosti se musí provést při plánování a přípravě změn 

využívání jaderné energie, v případě kdy dojde k  události na daném jaderném zařízení nebo 
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na jiném jaderném zařízení podobného typu, na základě požadavku dozoru, na základě 
výsledků monitorování úložišť radioaktivních odpadů nebo v důsledku změn množství, 
vlastností a klasifikaci radioaktivních odpadů ukládaných v úložištích radioaktivních odpadů. 

(2)  Zvláštním hodnocením bezpečnosti je dále hodnocení vlivu provozu jaderného 
zařízení na zaměstnance, obyvatelstvo a životní prostředí, které je součástí dokumentace pro 
vydání povolení k umístění jaderného zařízení. 

(3) Hodnocení bezpečnosti při plánování a přípravě změn vybraných zařízení musí 
prověřit dopad provedení změny na schopnost jaderného zařízení plnit principy bezpečného 
využívání jaderné energie včetně zvládání radiačních nehod, úplnost a správnost projektového 
řešení z hlediska aktuálních bezpečnostních a kvalifikačních požadavků a standardů, souladu 
s požadavky základních provozních předpisů. 

(4) Hodnocení bezpečnosti při plánování a přípravě změn organizace a řízení musí 
prověřit, zda po provedení změny budou stále platné cíle politiky a kultury bezpečnosti 
vedení, stanovené systémem řízení, zda nedojde k ovlivnění bezpečnosti provozu jaderného 
zařízení z důvodu působení lidského faktoru, zda plánovaný stav je v souladu s požadavky na 
zajištění lidských zdrojů. 

(5) Události na daném jaderném zařízení musí být hodnoceny podle jejich 
bezpečnostního významu v souladu s dokumentovanými postupy systému zpětné vazby. 

(6) Hodnocení vlivu provozu navrhovaného jaderného zařízení na zaměstnance, 
obyvatelstvo a životní prostředí musí vyházet ze závěrů studie hodnocení vlivů na životní 
prostředí podle zvláštního právního předpisu. V hodnocení musí být uvedeno stanovisko 
Ministerstva životního prostředí včetně vypořádání případných požadavků. 

§ 16 

Dokumentace zvláštního hodnocení 
(1) Výsledky hodnocení změn využívání jaderné energie musí být dokumentovány 

v souladu s požadavky systému řízení a zahrnuty do dokumentace změny jako samostatný 
dokument. Musí zahrnovat 
a) označení změny v systému sledování změn, název a předpokládaný termín realizace, 
b) popis důvodů pro provádění změny, 
c) popis rozdílu mezi stávajícím a navrhovaným stavem, 
d) dopady do platné dokumentace jaderného zařízení včetně bezpečnostní zprávy, 
e) kategorie změny z hlediska jejího vlivu na bezpečnost, 
f) porovnání nového stavu s hodnotami uvažovanými v původním projektu, 
g) vyjádření příslušného útvaru pověřeného řízením bezpečnosti. 

(2) Rozsah a způsob dokumentování hodnocení událostí na daném jaderném zařízení a 
obsah této dokumentace je uveden v příslušném prováděcím právním předpise. 

§ 17 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 
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Ing. Dana Drábová, Ph. D., v. r. 
předsedkyně 
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Pracovní návrh 

 
VYHLÁŠKA 

ze dne  
o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderných zařízení 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona č. .../... Sb., atomový zákon, 
k provedení § 24 odst. 7, § 25 odst. 2 písm. a) až c), § 44 odst. 4 písm. c), § 49 odst. 2 písm. a) 
až h), § 50 odst. 4, § 51 odst. 6 písm. a) a b), § 52 odst. 2 písm. a) a b), § 53 odst. 2 písm. a) a 
b) a § 54 odst. 4 písm. a) až d) zákona: 

§ 1 

Předmět úpravy 

Tato vyhláška stanoví 
a) lhůty pro oznamování provozní události Úřadu, 
b) postup šetření provozní události, 
c) okruh informací využívaných systémem zpětné vazby, 
d) podrobné požadavky na obsah limitů a podmínky, 
e) podrobné požadavky na program řízeného stárnutí, 
f) výčet veličin a skutečností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti jaderného zařízení, 
g) rozsah, způsob a dobu sledování, měření, hodnocení, ověřování a zaznamenávání veličin 

a skutečností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti jaderného zařízení a dobu 
uchovávání informací o nich, 

h) rozsah a, způsob a lhůty pro předávání informací o veličinách a skutečnostech důležitých 
z hlediska jaderné bezpečnosti jaderného zařízení Úřadu, 

i) kritéria pro zařazení provozní události do kategorie, 
j) výčet jiných změn při využívání jaderné energie, 
k) rozsah a způsob dokumentování jiných změn při využívání jaderné energie a jejich 

oznamování Úřadu, 
l) postupy provádění procesu řízeného stárnutí, 
m) pravidla pro zabránění štěpné řetězové reakci a úniku do životního prostředí při 

manipulaci s jaderným materiálem a radioaktivním odpadem a způsob její dokumentace, 
n) postupy zavedení procesů a činností podle odstavce 1 písm. u) zákona a jejich 

dokumentování a průběžné aktualizace, 
o) způsob provádění neaktivního vyzkoušení jaderného zařízení, 
p) způsob provedení prvního fyzikálního spouštění jaderného zařízení, 
q) rozsah a způsob dokumentování skutečností podle § 51 odst. 1 písm. b) bod 1 až 3 

zákona, 
r) způsob provedení prvního energetického spouštění jaderného zařízení, 
s) rozsah a způsob dokumentování skutečností podle § 52 odst. 1 písm. a) a b) a písm. c) 

bod 1 až 3 zákona, 
t) způsob zajištění jaderné bezpečnosti při uvádění do provozu jaderného zařízení bez 

jaderného reaktoru, 
u) rozsah a způsob dokumentování kontroly připravenosti jaderného zařízení k zahájení 

aktivního vyzkoušení, 
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v) pravidla pro průběžné zajišťování, ověřování a dokumentování schopnosti dlouhodobě 
stabilního a bezpečného provozu jaderného zařízení, 

w) lhůty pro předložení dokumentace k opětovnému uvedení jaderného reaktoru do 
kritického stavu po výměně jaderného paliva Úřadu a požadavky na její obsah, 

x) důvody dočasného nevyužívání jaderného reaktoru vedoucí k jeho dlouhodobému 
odstavení v případě výzkumného jaderného zařízení, 

y) způsob provedení dlouhodobého odstavení výzkumného jaderného zařízení. 
Požadavky na systém zpětné vazby 

§ 2 

Povinnosti držitele povolení v rámci hlášení provozních událostí Úřadu. 
(1) Držitel povolení je povinen při vzniku provozní události ji po vzniku této události 

nahlásit Úřadu následovně: 
a) neprodleně MU3, 
b) nejpozději do 4 hodin od vzniku události MU2, 
c) nejpozději do 8 hodin od vzniku události: 

1. porušení limitů a podmínek, 
2. neplánované rychlé odstavení reaktoru, 
3. neplánovaná aktivace bezpečnostních systémů, 
4. událost předběžně hodnocená stupněm INES 2 a výše, 
5. ztráta odvodu tepla z aktivní zóny při odstaveném reaktoru a její neobnovení do 30 

minut,  
6. neplánované převýšení zásahové úrovně programem monitorování výpustí 

sledovaných veličin, 
7. neřízený výskyt radioaktivní látky (s výjimkou přírodních radionuklidů) vně 

kontrolovaného pásma v míře způsobující příkon dávkového ekvivalentu větší než 
0,25 μSv/h ve vzdálenosti 0,1 m od povrchu, 

8. požár ve střeženém prostoru JZ klasifikovaný podle jiného právního předpisu, 
9. smrtelné zranění, 
10. porušení předepsaných podmínek pro zajištění funkce instalovaného zařízení MAAE 

na jaderném zařízení, 
11. události snižující účinnost systému fyzické ochrany jaderného zařízení, 
12. překročení efektivní dávky 20 mSv v důsledku neplánovaného jednorázového 

vnějšího ozáření, 
13. překročení úvazku efektivní dávky 6 mSv v důsledku vnitřní kontaminace. 

d) nejpozději do 24 hodin od vzniku události: 
1. MU1, 
2. událost předběžně hodnocená stupněm INES 1, 
3. ztráta nebo krádež radionuklidového zářiče. 

e) nejpozději nejbližší pracovní den: 
1. čerpání limitů a podmínek, 
2. působení systému omezení výkonu reaktoru, 
3. pád cizího předmětu do primárního okruhu, 
4. neplánovaný výpadek kteréhokoliv monitoru dávkového příkonu systému 

dozimetrické kontroly, 
5. nekontrolovaný únik chladiva primárního okruhu nebo jiných technologických médií 

kontaminovaných radionuklidy, vně a nebo uvnitř kontrolovaného pásma o objemu 
větším než 1 m3, 
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6. neplánovaný pokles výkonu JZ o více než 50% nominálního výkonu reaktoru. 
s předpokládaným trváním déle než 72 hodin. 

§ 3 

Cíle využívání zkušeností 
(1) Provozní zkušenosti musí být vyhodnocovány s cílem odhalit příčiny událostí, jejich 

předchůdce a možné trendy zhoršování bezpečnosti provozu nebo snížení bezpečnostních 
rezerv. 

(2) Systém zpětné vazby využívá informace o událostech, které mohou mít 
nezanedbatelné důsledky na jadernou bezpečnost, radiační ochranu a technickou bezpečnost. 

(3) Každá událost, která má negativní vliv na jadernou bezpečnost nebo radiační ochranu, 
musí být zařazena mezi provozní události a musí být vyhodnocena systémem zpětné vazby.  

(4) Systém zpětné vazby musí využívat i dostupné relevantní zkušenosti z jiných 
elektráren v tuzemsku a v zahraničí. 

(5) Držitel povolení musí zajistit, že ze systému zpětné vazby budou na základě analýz 
vyvozeny závěry a že budou uplatněna odpovídající nápravná opatření s cílem zabránit 
opakování událostí a negativnímu vývoji v bezpečnosti. 

§ 4 

Hodnocení a šetření událostí 
(1) Držitel povolení musí mít vytvořeny postupy pro hodnocení a šetření událostí.  
(2) Pro hodnocení činnosti personálu užívá metody pro hodnocení vlivu lidského faktoru. 
(3) Šetření událostí musí být prováděno dle časového programu, který odpovídá významu 

události. Šetření musí zajistit: 
a) stanovení úplného průběhu události včetně stanovení vzniklé odchylky nebo selhání, 
b) hodnocení bezpečnostního významu události včetně možných následků, 
c) rozbor přímé a kořenové příčiny události, 
d) odhalení negativního trendu významného z hlediska jaderné bezpečnosti, radiační 

ochrany, zvládání radiačních mimořádných situací mimořádných událostí, monitorování 
radiační situace a zabezpečení fyzické ochrany, 

e) odhalení snížení úrovně bezpečnostních rezerv a zvýšení rizika výskytu souvisejících 
provozních událostí, 

f) dokumentování a uchovávání informací o všech relevantních činnostech souvisejících 
s událostí . 
(4) Na základě výsledku šetření musí být přijatá nápravná opatření s cílem obnovit 

jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, zabránit opakování událostí 
a zlepšit bezpečnostní rezervy a trendy. Podle závažnosti události musí být nápravná opatření 
realizována bez zbytečného prodlení. 

(5) Po události, po které by mohly být negativně ovlivněny bezpečnostní funkce 
a funkční celistvost všech komponent nebo systémů, držitel povolení zjistí zda jsou plněny 
a ověří tyto bezpečnostní funkce a provede podle potřeby odpovídající nápravná opatření 
včetně inspekcí, zkoušek, údržby a oprav. 

(6) Držitel povolení je povinen v rámci systému zpětné vazby řádně a úplně prošetřit 
následující provozní události: 
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a) aktivace ochranných a bezpečnostních systémů, jakož i systémů zajištěného 
napájení, a to i včetně jejich falešného zapracování, 

b) aktivace systémů omezení výkonu reaktoru, nebo systémů odlehčení tlaku, včetně 
jejich falešného zapracování, 

c) porušení limitů a podmínek, 
d) neplánovaná změna výkonu reaktoru větší než 10%, 
e) závady na vybraném zařízení, při kterých dochází k čerpání LaP, a nebo které 

souvisí s vyhodnocováním plnění bezpečnostní funkce. 
f) neúspěšné provedení zkoušky nebo kontroly vybraného zařízení podle limitů 

a podmínek, 
g) závady zařízení nutných pro bezpečné provádění výměny paliva v době výměny 

paliva, 
h) neplánovaná ztráta nebo narušení odvodu zbytkového tepla z aktivní zóny nebo 

systému pro skladování vyhořelého paliva, 
i) události ovlivňující řízení reaktivity aktivní zóny, 
j) porušení některé z fyzických ochranných bariér proti úniku štěpných a/nebo 

aktivačních produktů, 
k) pád regulačního orgánu nebo jeho neplánovaný pokles o více než 50 cm,  
l) vynucené přerušení testů fyzikálního a energetického spouštění,  
m) neshody, problémy, nedostatky a chyby v bezpečnostním hodnocení, projektu či 

chyby personálu zjištěné při provozu, zkouškách, údržbě nebo kontrolách, které 
způsobily nesoulad s projektovou dokumentací a nebo překročení projektových 
parametrů, 

n) vznik jaderně nebezpečné situace na odstaveném reaktoru, 
o) neplánované převýšení zásahové úrovně programy monitorování sledované 

veličiny,  
p) neplánovaná nefunkčnost zařízení radiační kontroly, 
q) chyby při manipulaci s vyhořelým palivem nebo radioaktivním materiálem, 

kontejnerem s čerstvým nebo vyhořelým palivem, 
r) ztráta, krádež nebo jiné neřízené přemístění radionuklidového zářiče, jaderného 

materiálu nebo radioaktivního odpadu, 
s) poškození jaderného materiálu nebo obalových souborů s jaderným materiálem, 
t) porušení předepsaných podmínek pro zajištění funkce instalovaného zařízení 

MAAE na jaderném zařízení, 
u) události snižující účinnost systému fyzické ochrany jaderného zařízení, 
v) nepovolený přechod nebo pokus o narušení bariéry systému fyzické ochrany, 
w) případy vyhlášení mimořádné události a svolání havarijního štábu, 
x) události klasifikované z vnější zpětné vazby, které jsou relevantní pro dané jaderné 

zařízení, 
y) události z kategorie významných událostí, hodnocených systémem zpětné vazby 

z provozních zkušeností JE, 
z) události s dvoj a vícenásobným selháním lidského faktoru. 
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§ 5 

Limity a podmínky 
(1) Limity a podmínky musí být udržovány aktuální v souladu s platným projektem 

v každé fázi životního cyklu jaderného zařízení. 
(2) Limity a podmínky musí obsahovat požadavky na provoz jaderného zařízení, včetně 

požadavků na rychlého odstavení reaktoru a odstavení a najetí reaktoru za účelem výměny 
paliva. 

(3) Limity a podmínky obsahují 
a) bezpečnostní limity, 
b) nastavení ochranných systémů, 
c) limitní podmínky pro provoz, 
d) kontrolní požadavky, 
e) organizační opatření, 
f) zdůvodnění limitů a podmínek bezpečného provozu. 

(4) Bezpečnostní limity musí stanovit mezní hodnoty těch fyzikálních a technologických 
parametrů, které přímo ovlivňují stav fyzických bariér bránících úniku radioaktivních látek 
z jaderného zařízení do životního prostředí a které nesmí být překročeny. Mezní hodnoty 
podle věty prvé musí být stanoveny bezpečnostními analýzami na základě konzervativního 
přístupu tak, aby byly uváženy neurčitosti bezpečnostních analýz. 

(5) U jaderného zařízení, jehož součástí je jaderný reaktor, je nutné v případě překročení 
některého z bezpečnostních limitů jaderný reaktor neprodleně odstavit. Znovuuvedení 
jaderného reaktoru do kritického stavu je možné až po vyjasnění a odstranění příčin, které 
vedly k překročení bezpečnostních limitů a jejich následků a provedení nezbytných rozborů 
k zjištění stavu jaderného zařízení po jejich překročení. Nastavení ochranných systémů udává 
hodnoty fyzikálních a technologických parametrů důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti 
a radiační ochrany, při jejichž dosažení se automaticky uvádějí v činnost jednotlivé ochranné 
a bezpečnostní systémy. Tyto hodnoty jsou stanoveny tak, aby kontrolované parametry i při 
následujícím přechodovém procesu nepřekročily bezpečnostní limity. 

(6) Limitní podmínky pro provoz obsahují pro všechny režimy uvažované v bezpečnostní 
zprávě: 
a) rozsahy, ve kterých je nutno udržovat fyzikální a technologické parametry tak, aby bylo 

zajištěno, že v průběhu provozu nedojde k nežádoucímu dosažení nastavení ochranných 
systémů a tím k nezamýšlené aktivaci ochranných funkcí. požadavky na 
provozuschopnost systémů důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti tak, aby systém 
plnil požadované funkce v rámci definovaných podmínek, 

b) hodnoty ostatních bezpečnostně významných parametrů, v jejichž rozsahu je prokázána 
bezpečnost jaderného zařízení. 
(7) Kontrolní požadavky určují rozsah a četnost pravidelných kontrol dodržování 

přípustných parametrů a zvlášť bezpečnostních limitů, podmínek provozuschopnosti zařízení 
a nastavení ochranných systémů. Provozní kontroly jaderného zařízení mají být prováděny 
v časových intervalech, jejichž délka je zvolena tak, aby bylo zaručeno, že poškození nejvíce 
exponované komponenty je zjištěno dříve, než může dojít k jejímu selhání. 

(8) Organizační opatření stanovují nezbytné činnosti a opatření, které musí být 
provedeny, a dále dobu na provedení těchto činností a opatření, pro v případech případy, kdy 
došlo k dosažení či překročení přípustných parametrů nebo nebyly splněny požadavky na 
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provozuschopnost zařízení, nebo nebyla splněna některá z podmínek nastavení či zapracování 
ochranných systémů, zodpovědnosti řídících pracovníků v rámci organizace držitele povolení, 
kvalifikaci vybraných pracovníků, požadavky na minimální obsazení směn, vnitřní a vnější 
kontrolu dodržování limitů a podmínek a povinnost předávání informací ve vztahu 
k dozorným orgánům. 

(9) Všechny změny limitů a podmínek bezpečného provozu jaderného zařízení musí být 
zdůvodněny bezpečnostními analýzami a musí být prokázáno, že nesnižují úroveň zajištění 
jaderné bezpečnosti. 

§ 6 

Veličiny a skutečnosti důležité z hlediska jaderné bezpečnosti jaderného zařízení 
(1) Po celou dobu životního cyklu JZ se všechny data (veličiny, události, zkušenosti 

apod.) důležité z hlediska JB a RO zaznamenávají a ukládají minimálně po dobu 10 let po 
ukončení provozu. 

(2) Ve všech etapách životního cyklu jaderného zařízení musí provozovatel 
zaznamenávat a ukládat: 
a) protokoly zkoušek zařízení při výstavbě a spouštění, 
b) čerpání a porušení limitů a podmínek, 
c) výsledky a záznamy zkoušek, kontrol, údržby a oprav vybraných zařízení, 
d) údaje důležité pro sledování a vyhodnocování životnosti vybraných zařízení, 
e) parametry, trendy a záznamy, které jsou důležité pro přehled o stavu jaderného zařízení, 
f) hodnoty povrchové kontaminace zařízení, 
g) hlášení, popisy a údaje o provozních událostech, 
h) výsledky ověření zdravotní způsobilosti, 
i) výsledky ověření osobnostní/ psychické způsobilosti zaměstnanců, 
j) záznamy o plnění kvalifikačních požadavků zaměstnanců, 
k) údaje o formě a množství radioaktivních výpustí, dávkových příkonech ve sledovaných 

prostorách jaderného zařízení, 
l) údaje o provedených změnách na jaderném zařízení, 
m) údaje o množství a manipulacích s jadernými materiály, vybranými položkami, 
n) údaje o vzniku a nakládaní s radioaktivními odpady, 
o) údaje o vykonaných kontrolách podle požadavků z limit a podmínek a programu 

provozních kontrol, 
p) dokumenty související s řízením neshod. 

(3) Během spouštění, provozu, vyřazování, a uzavření jaderného zařízení bez reaktoru 
musí provozovatel zabezpečit udržování, evidenci a uchovávání této dokumentace 
a) provozní předpisy, 
b) operativní schémata, 
c) manipulační karty, 
d) operativní programy, 
e) havarijní předpisy, 
f) provozní deníky, 
g) vyhodnocení kontrol a zkoušek podle etapového programu zabezpečování kvality, 

požadavků na kvalitu jaderného zařízení a požadavků na kvalitu vybraných zařízení, 
včetně seznamů všech vad a nedodělků, 

h) doklady o splnění kvalifikačních požadavků, 
i) záznamy z odborné přípravy, 
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j) hlasové záznamy telefonních hovorů operativního personálu a ze systémů hlasové 
komunikace instalované na jaderném zařízení. 

 
Společné požadavky na etapy uvádění jaderného zařízení do provozu, uvádění do 
provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoru a provoz jaderného zařízení 

§ 7 

Obecné požadavky na uvádění do provozu a provoz jaderného zařízení 
(1) Jaderné zařízení se uvádí do provozu a provozuje podle programů uvádění do 

provozu, podle provozních předpisů, v souladu s limity a podmínkami bezpečného provozu 
schválenými Úřadem, pouze v režimech uvažovaných projektem a plně v souladu se všemi 
informacemi uvedenými v bezpečnostních zprávách. 

(2) Při vzniku odchylky od předepsaného průběhu, či vzniku události s negativním 
vlivem na jadernou bezpečnost v průběhu provádění zkoušek během uvádění zařízení do 
provozu nebo během jeho provozu je nutné učinit nezbytné manipulace a opatření tak, aby 
bylo jaderné zařízení neprodleně uvedeno do bezpečného, stabilizovaného a kontrolovaného 
stavu. 

(3) V případě vzniku stavu dle odstavce 2 je možné pokračovat v uvádění do provozu 
nebo provozu až po provedení analýzy, vyjasnění a odstranění příčin, které vedly k jeho 
vzniku, ověření bezpečnostních funkcí a funkční celistvosti všech komponent nebo systémů, 
které mohly být tímto stavem dotčeny, a po provedení odpovídajících nápravných opatření, 
k zamezení opakování takovéto situace. 

(4) Část jaderného zařízení, která je uváděna do provozu nebo provozována, musí být od 
částí, kde ještě pokračuje výstavba nebo neaktivní zkoušky, oddělena takovým způsobem, aby 
montážní práce nebo případné poruchy a havárie na budované části neovlivnily jadernou 
bezpečnost zařízení uváděného do provozu ani zařízení již provozovaného. 

(5) Po celou dobu uvádění jaderného zařízení do provozu a při jeho provozu musí mít 
držitel povolení k uvádění jaderného zařízení do provozu nebo držitel povolení k provozu 
přehled o aktuálním stavu zařízení.  

(6) Provádění všech činností souvisejících s uváděním jaderného zařízení do provozu 
nebo jeho provozem je možné pouze podle písemných příkazů, provozní dokumentace 
a programů. Jejich zpracování a vydávání musí být v souladu s požadavky, stanovenými 
zvláštním předpisem.  

(7) Před zahájením činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti musí být prověřeno 
a doloženo, že tyto činnosti jadernou bezpečnost neporuší ani neohrozí. 

(8) U všech změn a modifikací ovlivňujících jadernou bezpečnost musí být před jejich 
realizací prokázáno, že nesnižují úroveň jaderné bezpečnosti, a provedeno hodnocení splnění 
cílů bezpečnostních zpráv. 

(9) Každá změna ovlivňující jadernou bezpečnost nebo radiační ochranu musí být zaslána 
Úřadu s příslušnou zdůvodňující dokumentací k jejímu schválení a změna může být 
realizována až po vydání souhlasu Úřadu s její realizací. 

(10) Po realizaci změny ovlivňující jadernou bezpečnost nebo radiační ochranu 
v okamžiku uvedení změnou dotčené zařízení do provozu musí být provozní dokumentace 
uvedena do souladu se skutečným stavem, zahrnujícím již danou změnu, a s danou změnou 
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musí být prokazatelně seznámen personál, jehož činnosti se tato změna týká. Projektová 
dokumentace musí zohledňovat provedenou změnu při nejbližší revizi. 

§ 8 

Pracovníci 
(1) Pracovníci, kteří na jaderném zařízení provádějí činnosti důležité z hlediska jaderné 

bezpečnosti při uvádění jaderného zařízení do provozu a jeho provozu, musí být prokazatelně 
seznámeni s obsahem dokumentace dle § … odst. …., která se vztahuje na jimi vykonávané 
činnosti, a návazně zacvičeni před výkonem daných činností. 

(2) V případě provedení změn, ovlivňujících jadernou bezpečnost, nebo radiační ochranu 
musí být pracovníci vykonávajíc činnosti na JZ zaměstnanci jaderného zařízení, při kterých 
při jejichž činnosti musí být na dané změny brán zřetel, prokazatelně seznámeni se všemi 
úpravami a s dokumentací, ovlivněnou danými změnami, a proškoleni návazně zacvičeni před 
zahájením využívání dané změny při uvádění jaderného zařízení do provozu nebo při jeho 
provozu. 

(3) Držitel povolení musí stanovit a dokumentovat organizační strukturu pro plánování, 
řízení a zajištění uvádění jaderného zařízení do provozu a jeho provozu. V rámci této 
dokumentace musí být jednoznačně určeny povinnosti a odpovědnosti pracovníků. 

(4) Držitel povolení musí stanovit na jaderném zařízení v rámci všech provozních režimů 
toky informací mezi pracovníky a vztahy nadřízenosti a podřízenosti. 

§ 9 

Údržba, dohled, zkoušky, kontroly a opravy 
(1) Držitel povolení připraví a zavede dokumentované programy pro údržbu, zkoušky, 

dohled a kontroly systémů a komponent důležitých pro jadernou bezpečnost, za účelem 
zajištění maximální, spolehlivosti a funkčnosti v souladu s platným projektem. Programy, 
zahrnující periodické programy a zkoušky a musí respektovat platné provozní limity 
a podmínky. 

(2) Údržba, zkoušky, dohled a kontroly systémů a komponent důležitých pro jadernou 
bezpečnost se provádějí podle provozních předpisů, postupů a programů a v takových 
časových intervalech, jejichž délka je zvolena tak, aby zaručila, že poškození nejvíce 
exponované komponenty je zjištěno dříve, než může dojít k jejímu selhání.. Konkrétní 
požadavky na jejich zpracování jsou uvedeny v jiném právním předpisu. 

(3) Údaje údržby, zkoušek, kontrol a inspekcí konstrukcí, systémů a komponent jsou 
zaznamenávány, uchovávány a analyzovány s cílem zajistit informace o začínajících (prvních) 
a opakovaných selháních s cílem zajistit provedení nápravné údržby a přehodnocení programů 
preventivní údržby. 

(4) Rozsah a četnost preventivní údržby, dohledu, zkoušek, kontrol a inspekcí konstrukcí, 
systémů a komponent je stanovena systematicky na základě jejich 
a) významu z hlediska bezpečnosti, 
b) vlastní spolehlivosti a doporučení dodavatele, 
c) provozních a dalších zkušeností a výsledků sledování podmínek provozu. 

(5) Rozsah a četnost preventivní údržby, dohledu, zkoušek, kontrol a inspekcí konstrukcí, 
systémů a komponent musí zajistit, že spolehlivost a funkce těchto systémů a zařízení je 
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v souladu s jiným právním předpisem, s projektem a že veškeré činnosti probíhají v souladu 
s limity a podmínkami bezpečného provozu. 

(6) Po provedené údržbě, kontrole nebo změně musí být stav zařízení nebo systému 
důležitého z hlediska jaderné bezpečnosti před opětovným uvedením do provozu posouzen, 
zdokumentován, je-li to třeba, i ověřen funkční zkouškou podle předem stanoveného 
programu a proveden odpovídající zápis v provozních záznamech. 

(7) Opravy zařízení nebo systémů majících vliv na jadernou bezpečnost se provádějí za 
přijetí takových opatření, která zajistí, aby úroveň jaderné bezpečnosti jaderného zařízení 
nebyla v průběhu opravy nebo opravou snížena pod úroveň stanovenou jiným právním 
předpisem a limity a podmínkami bezpečného provozu. 

(8) Po ukončení opravy se provádí podle stanoveného programu zkouška, zda zařízení, 
nebo systém je schopen plnit spolehlivě svoji funkci. 

§ 10 

Oznamované změny při využívání jaderné energie v jaderném zařízení 
(1) Oznamovanou změnou na jaderném zařízení je: 

a) změna na vybraném zařízení nespadající do kategorie schvalovaných změn. Za změnu se 
nepovažuje výměna vybraného zařízení nebo jeho části za identický kus. 

b) plánovaná změna organizačního charakteru v systému řízení držitele povolení, která 
může mít vliv na jadernou bezpečnost, zvládání radiační mimořádné události, 
monitorování radiační situace a fyzickou ochranu jaderného zařízení  
(2) Tyto změny je držitel povolení povinen oznámit Úřadu nejpozději před zahájením její 

realizace. 

§ 11 

Program řízeného stárnutí 
(1) Návrh, zavedení a realizace programu řízeného stárnutí musí být proveden tak, aby 

zajistil objektivní hodnocení pro tuto oblast. Přitom jsou využívány následující nástroje: 
a) programová politika, organizace a zdroje držitele povolení z hlediska zabezpečení 

procesu řízení stárnutí, 
b) metodiky a kritéria pro výběr zařízení do programu řízeného stárnutí, 
c) seznam zařízení zařazených do programu řízeného stárnutí a záznamy poskytující 

informace pro podporu procesu řízeného stárnutí, 
d) hodnocení a dokumentování skutečného i předpokládaného stárnutí systémů, konstrukcí 

a komponent, které mají vztah k bezpečnosti, u kterého může být stárnutím ovlivněna 
jeho funkčnost, 

e) hodnocení, do jaké míry je vysledován dominantní mechanismus stárnutí u systémů, 
komponent a konstrukcí, 

f) data pro posouzení degradace stárnutím zahrnující výchozí data, provozní historii 
a historii údržby, 

g) programy způsobu provozu a údržby v procesu řízeného stárnutí vyměnitelných 
komponent, 

h) programy včasné detekce a zmírňování mechanismů stárnutí a/nebo účinků stárnutí, 
i) kritéria přijatelnosti a požadované bezpečnostní rezervy u bezpečnostně významných 

zařízení vzhledem k efektům stárnutí, 
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j) znalost fyzického stavu systémů, konstrukcí a komponent důležitých pro bezpečnost 
z hlediska stárnutí. 
(2) Řízení stárnutí SKK důležitých pro bezpečnost musí být zaveden v průběhu všech 

etap životního cyklu jaderného zařízení. 
(3) V rámci programu řízeného stárnutí musí držitel povolení provádět zkoušky, 

vzorkování a kontroly, aby zhodnotil účinky stárnutí pro porovnání předpokládaného stárnutí 
zařízení a aby určil nečekané chování nebo degradaci SKK v průběhu provozu. Zároveň je 
povinen zvážit vliv všech relevantních faktorů a porovnávat jejich působení s projektovým 
stárnutím po celou dobu životnosti. 

 
Společné požadavky na etapy uvádění jaderného zařízení do provozu a provoz 

jaderného zařízení 

§ 12 

Zásady uvádění jaderného zařízení do provozu 
(1) Uvádění jaderného zařízení do provozu se provádí tak, aby každá etapa tvořila 

ucelený soubor zkoušek dle programů uvádění do provozu, jejichž ukončení a následné 
zdokumentování splnění všech bezpečnostních kritérií v programech uvedených je jednou 
z podmínek k pokračování uvádění do provozu v další etapě. Následující etapa nesmí být 
zahájena před ukončením a splněním stanovených podmínek etapy předcházející. 

(2) Přechod z jedné do další etapy uvádění jaderného zařízení do provozu je možný až 
provedení a dokladování kontroly jaderného zařízení, s cílem prověřit 
a) ukončení veškerých prací a zkoušek předchozí etapy, 
b) splnění všech kritérií úspěšnosti předchozí etapy v souladu dokumentací k povolované 

činnosti, 
c) připravenost vybraných zařízení, stanovených seznamem vybraných zařízení a v souladu 

s programy etapy, 
d) připravenost personálu k zahájení spouštění v souladu s programy etapy, 
e) existenci a správnost dokumentace podle jiného právního předpisu. 

(3) Před zahájením etapy aktivního vyzkoušení jaderného zařízení musí držitel povolení 
zdokumentovat a zdokladovat Úřadu výchozí stav zařízení. V průběhu aktivních zkoušek je 
zakázáno odpojení jednotlivých prvků systému ochrany a řízení jaderného reaktoru, a to ani 
za účelem výměny nebo opravy, pokud zbývající část prvků systému ochrany a řízení 
nezajišťuje spolehlivé splnění požadavků, stanovených zvláštním předpisem a limity 
a podmínkami bezpečného provozu. 

(4) V období fyzikálního spouštění se připouští blokování signálů havarijní ochrany od 
technologických systémů, které nejsou při provádění fyzikálního spouštění využívány. 

(5) Po ověření připravenosti jaderného zařízení na jednotlivé etapy uvádění jaderného 
zařízení do provozu a na provoz vypracuje držitel povolení souhrnný doklad o výsledcích 
ověření, který je průkazem úspěšného ukončení etapy. 
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Společné požadavky na etapy uvádění jaderného zařízení do provozu 

§ 13 

Etapové programy 
(1) Každá etapa uvádění jaderného zařízení do provozu se provádí podle předem 

vypracovaného etapového programu. 
(2) Etapový program se zpracovává tak, aby bylo zajištěno, že 

a) etapový program pokrývá všechny důležité činnosti týkající se vybraných zařízení, které 
budou prováděny v dané etapě, 

b) zkouškami budou postupně prověřena veškerá zařízení a ověřeny vybrané, projektem 
uvažované, režimy a charakteristiky, 

c) manipulace na zařízení a realizace zkoušek bude provedena odborně kvalifikovaným 
personálem, 

d) jednotlivá zařízení budou postupně zkoušena tak, aby byly vytvářeny podmínky pro 
zkoušky dalších celků a úspěšné komplexní funkční ověření celého jaderného zařízení 
před zahájením zkušebního provozu. 
(3) Etapový program obsahuje: 

a) cíl, popis a metodiku provedení prací dané etapy, 
b) vzájemné časové a logické vazby mezi jednotlivými činnostmi dané etapy, 
c) požadavky na připravenost technologie a energií, 
d) bezpečnostní kritéria a metodiku hodnocení jejich splnění, 
e) popis počátečního a konečného stavu etapy, 
f) organizační a personální zajištění dané etapy, 
g) způsob přechodu do další etapy, 
h) seznam dílčích programů, které pro jednotlivé činnosti obsahují: 

1. cíl, popis a metodiku provedení jednotlivé činnosti, 
2. požadavky na připravenost technologie a energií, 
3. bezpečnostní kritéria a metodiku hodnocení jejich splnění, 
4. počáteční a konečný stav pro danou činnost, 
5. organizační a personální zajištění činnosti. 

§ 14 

Prověření dokumentace k jednotlivým etapám uvádění do provozu a provozu jaderného 
zařízení 

(1) Před zahájením fyzikálního spouštění musí držitel povolení prověřit 
a) etapový program fyzikálního spouštění a dílčí programy jednotlivých testů včetně 

programu zavážení paliva, 
b) limity a podmínky, 
c) provozní předpisy nutné k provedení fyzikálního spouštění, včetně předpisu pro zajištění 

jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, při manipulacích s jaderným palivem, jadernými 
materiály a radioaktivními odpady, 

d) doklady o splnění předepsané kvalifikace a doklady o školení a pověření zaměstnanců 
k činnostem spojeným s výkonem funkce, včetně přehledu o obsazení směn, 

e) doklady a protokoly o vyzkoušení a připravenosti všech systémů a zařízení, majících vliv 
na jadernou bezpečnost, které se podílejí na fyzikálním spouštění, 

f) doklad o plnění podmínek předchozích povolení vydaných Úřadem, 
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g) program systému řízení. 
(2) Před zahájením energetického spouštění musí držitel povolení prověřit 

a) etapový program energetického spouštění a dílčí programy energetického spouštění, 
b) limity a podmínky, 
c) kompletní soubor provozních předpisů nezbytných k provedení energetického spouštění 

odpovídající skutečnému provedení stavby včetně kompletního souboru symptomově 
orientovaných havarijních provozních předpisů (EOP) pro projektové (DBA) 
a nadprojektové (BDBA) nehody a návody pro zvládání těžkých havárií (SAMG) pro 
zvládání neprojektových stavů, obsahujících postupy pro návrat jaderného zařízení do 
bezpečného stavu. 

d) doklady o splnění předepsané kvalifikace a doklady o školení a pověření zaměstnanců 
k činnostem spojeným s výkonem funkce, včetně přehledu o obsazení směn, 

e) doklady a protokoly o vyzkoušení a připravenosti všech systémů a zařízení majících vliv 
na jadernou bezpečnost a podílejících se na energetickém spouštění, 

f) doklad o plnění podmínek předchozích povolení vydaných Úřadem, 
g) program systému řízení, 
h) protokoly o provedení etapy fyzikálního spouštění a splnění kritérií úspěšnosti, 
i) souhrnný doklad o výsledcích kontroly připravenosti jaderného zařízení a jeho personálu 

k energetickému spouštění. 
(3) Před zahájením provozu musí držitel povolení prověřit: 

a) limity a podmínky, 
b) kompletní soubor provozních předpisů odpovídající skutečnému provedení stavby včetně 

kompletního souboru havarijních provozních předpisů (EOP) pro projektové (DBA) 
a nadprojektové (BDBA) nehody a návody pro zvládání těžkých havárií (SAMG), 

c) doklady o splnění předepsané kvalifikace a doklady o školení a pověření zaměstnanců 
k činnostem spojeným s výkonem funkce, včetně přehledu o obsazení směn, 

d) doklady a protokoly o vyzkoušení a připravenosti všech vybraných zařízení, 
e) doklad o plnění podmínek předchozích povolení vydaných Úřadem, 
f) program provozních kontrol a program systému řízení, 
g) soupis realizovaných změn oproti schválenému projektu v průběhu předchozích etap 

spouštění protokoly o provedení etapy energetického spouštění a splnění kritérií 
úspěšnosti, 

h) doklad o plnění podmínek předchozích povolení vydaných Úřadem, 
i) souhrnný doklad o výsledcích kontroly připravenosti jaderného zařízení a jeho personálu 

ke zkušebnímu provozu, 
j) roční harmonogram provozu, 
k) souhrnný doklad o výsledcích kontroly připravenosti jaderného zařízení a jeho personálu 

k provozu. 

§ 15 

Manipulace s jadernými materiály a radioaktivními odpady v objektu jaderného 
zařízení 

(1) Při přemisťování a skladování čerstvého jaderného paliva v zásobnících musí být 
rozmístění palivových souborů zabezpečeno tak, aby byla zajištěna podkritičnost nejméně 
0,05 při předpokládaných havarijních situacích, včetně zaplavení vodou. 

(2) Při přepravě a skladování vyhořelého jaderného paliva musí být zajištěna 
podkritičnost nejméně 0,05 při předpokládaných havarijních situacích. 
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(3) Při výměně jaderného paliva v jaderném reaktoru má koncentrace rozpustného 
absorbátoru neutronů v chladivu takovou hodnotu, aby při uvážení všech možných chyb byla 
nepřetržitě zajištěna podkritičnost nejméně 0,05 

(4) Základním požadavkem při manipulacích 
a) se štěpnými jadernými materiály je vyloučení možnosti rozvoje štěpné řetězové reakce 

a jejich úniků do životního prostředí, 
b)  radioaktivními odpady je vyloučení možnosti jejich úniků doživotního prostředí. 

(5) Při manipulacích s vyhořelým jaderným palivem musí být přijata opatření, která 
omezí na nejnižší přijatelnou míru riziko porušení hermetičnosti palivových elementů a která 
zajistí dostatečný odvod zbytkového tepla s cílem vyloučit poškození paliva jeho vlivem. 

(6) Jaderná bezpečnost a radiační ochrana při manipulacích se štěpnými jadernými 
materiály a radioaktivními odpady se zajišťuje 
a) používáním projektem uvažovaného a vyzkoušeného zařízení, 
b) prováděním manipulací v souladu s provozní dokumentací, 
c) nepřetržitou kontrolou manipulací s těmito jadernými materiály a radioaktivními odpady 

a stavu jaderného zařízení a dále v případě manipulací s jaderným palivem v jaderném 
reaktoru jaderného zařízení nepřetržitou kontrolou aktivní zóny, hustoty toku tepelných 
neutronů, koncentrace kyseliny borité a hladiny a teploty chladiva. 
(7) Manipulace se štěpnými jadernými materiály a radioaktivními odpady v objektu 

jaderného zařízení a činnosti s tím související se provádějí podle dokumentace, která obsahuje 
a) postup jednotlivých operací, 
b) požadavky na připravenost zařízení a systémů, 
c) informace o stavu skladování jaderných materiálů nebo radioaktivních odpadů, dále 

v případě jaderných materiálů identifikační údaje a kartogramy jejich uložení a v případě 
manipulací s jaderným palivem v jaderném reaktoru nebo bazénu skladování i údaje 
o koncentraci kyseliny borité v chladivu primárního okruhu a bazénu skladování, 

d) údaje o organizačních opatřeních k zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany 
a údaje o nezbytných doplňujících opatřeních, která nejsou uvedena v provozních 
předpisech. 
(8) Každá jednotlivá technologická operace spojená s přemisťováním jaderných 

materiálů se zaznamenává ve zvláštním dokumentu s uvedením jejího výchozího a konečného 
místa a přijatých bezpečnostních opatření, pokud nejsou uvedena v provozní dokumentaci. 

 
Společné požadavky na provoz jaderného zařízení 

§ 16 

Zásady provozu jaderného zařízení 
(1) Provoz jaderného zařízení probíhá podle harmonogramu provozu, v němž jsou 

uvedena i plánovaná odstavení. Harmonogram provozu se Úřadu předává pravidelně jednou 
ročně, přičemž případné změny se předávají nejpozději do deseti dnů po změně 
harmonogramu. 

(2) Provoz jaderného zařízení se realizuje podle provozních předpisů, postupů, programů 
a v souladu s limity a podmínkami bezpečného provozu. Provozní předpisy, postupy, 
programy a limity a podmínky bezpečného provozu a jejich změny zpracovává držitel 
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povolení. Provozní předpisy se zpracovávají pro režimy normálního provozu i pro abnormální 
i havarijní podmínky. 

(3) Držitel povolení v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a techniky a na základě 
provozních zkušeností neustále aktualizuje havarijní provozní předpisy (EOP) i předpisy pro 
zvládání těžkých havárií (SAMG).  

(4) Havarijní provozní předpisy (EOP) musí být symptomově orientované a zpracovány 
tak, aby jejich použitím bylo obnoveno plnění bezpečnostních funkcí nebo byla nahrazena 
jejich ztráta, a určeny činnosti potřebné pro zabránění poškození aktivní zóny. Havarijní 
provozní předpisy musí být zpracovány systematicky a založeny na realistických a pro 
jaderné zařízení specifických analýzách, provedených pro tento účel. Předpisy pro zvládání 
těžkých havárií (SAMG) jsou zpracovány s cílem omezit následky těžkých havárií 
v případech, kdy by se opatřeními specifikovanými v EOP nepodařilo zabránit poškození 
aktivní zóny. Předpisy pro zvládání těžkých havárií musí být zpracovány systematicky 
přístupem specifickým pro danou elektrárnu. Návody musí být zaměřeny na strategie pro 
zvládnutí scénářů, stanovených při analýzách těžkých havárií.  

(5)  EOP a SAMG musí být zkontrolovány a ověřeny v maximální možné míře v té 
podobě, v jaké budou skutečně používány v praxi, aby bylo zajištěno, že jsou pro dané 
jaderné zařízení administrativně a technicky korektní a že jsou v souladu s podmínkami, 
v nichž budou používány. 

(6) Držitel povolení hodnotí, ověřuje a provádí potřebné úpravy provozních předpisů 
a zařízení s uvážením dosažené úrovně vědy a techniky a uplatněním zkušeností z praxe 
a předchozího provozu. 

(7) Kontrola odstaveného reaktoru s palivovými soubory v aktivní zóně reaktoru včetně 
období pro zavážení a výměnu palivových souborů se provádí nepřetržitě, zejména z hlediska 
podkritičnosti aktivní zóny a odvodu tepla z aktivní zóny jaderného reaktoru. 

(8) Při provozu jaderného zařízení, jehož součástí je jaderný reaktor, držitel povolení 
zajišťuje, aby 
a) byla vždy známa účinnost výkonných prvků systému řízení a ochrany jaderného reaktoru, 

kompenzačních prvků, havarijní ochrany a účinnost kapalného absorbátoru, 
b) aktuální účinnost výkonných prvků systému řízení a ochran jaderného reaktoru 

s dostatečnou rezervou zaručovala odstavení jaderného reaktoru a jeho udržení 
v podkritickém stavu, 

c) byla vždy známa maximální zásoba reaktivity aktivní zóny, a aby tato byla 
kompenzována výkonnými prvky systému ochrany a řízení, 

d) byla vždy zajištěna teplotní rezerva do krize varu v rozsahu schváleném limity 
a podmínkami bezpečného provozu, 

e) rychlost zavádění kladné reaktivity byla taková, aby výkon odpovídající kontrolované 
úrovni byl dosahován s periodou větší než stanovenou v limitech a podmínkách, aby 
nedošlo ke kritičnosti na okamžitých neutronech, 

f) při provozu reaktoru nesmí dojít k odpojení více než jednoho kanálu havarijní ochrany 
nebo k odpojení jednotlivých výkonných mechanismů systému ochrany a řízení, a to ani 
za účelem kontroly, výměny nebo opravy, pokud zbývající počet výkonných prvků 
systému ochrany a řízení nezajišťuje splnění požadavků, stanovených zvláštním 
předpisem. 
(9) Dále držitel povolení zajišťuje 
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a) trvalou přítomnost úplného a aktualizovaného souboru provozních předpisů, včetně 
limitů a podmínek bezpečného provozu a včetně kompletního souboru havarijních 
provozních předpisů (EOP) pro projektové (DBA) a nadprojektové (BDBA) nehody 
a návody pro zvládání těžkých havárií (SAMG), , a návodů pro zvládání těžkých havárií 
na řídicích pracovištích, 

b) pravidelné hodnocení provozu a rozbory vzniklých poruch a předávání zpráv o těchto 
rozborech Úřadu jednou měsíčně spolu s návrhy na potřebná opatření a informací o stavu 
plnění těchto opatření. 

§ 17 

Během celého životního cyklu jaderného zařízení musí držitel povolení zaznamenávat 
a vyhodnocovat tyto skutečnosti důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany 
a) dodržování limitů a podmínek při uvádění do provozu a provozu jaderného zařízení, 
b) výsledky a záznamy o provedených zkouškách, kontrolách, testech, údržbách a opravách 

zařízení a systémů, 
c) hodnoty fyzikálních veličin a parametrů, které udávají ucelenou informaci o stavu aktivní 

zóny jaderného reaktoru a dalších navazujících systémů důležitých z hlediska jaderné 
bezpečnosti nebo o jaderných materiálech nebo radioaktivních odpadech nacházejících se 
v jaderném zařízení, 

d) vzniklé poruchy a události, jejich následky, rozbory těchto poruch a přijatá opatření 
včetně informací o jejich realizaci, 

e) doklady o kvalifikaci, lékařských vyšetřeních, odborné přípravě a výsledcích jejího 
ověřování u zaměstnanců vykonávajících činnosti důležité z hlediska jaderné 
bezpečnosti, 

f) vady a poruchy zařízení, jejich rozvoj, přechodové stavy a neočekávané změny parametrů 
s cílem vyhodnocovat spolehlivost, stárnutí vybraných zařízení a jejich zbytkovou 
životnost, 

g) opotřebení a degradaci konstrukcí, komponent a systémů způsobené stárnutím k zajištění 
schopnosti elektrárny plnit potřebné bezpečnostní funkce po dobu provozu jaderného 
zařízení při projektových podmínkách.  

h) provozuschopnost vybraných zařízení, manipulace na vybraných zařízeních a předané 
příkazy týkající se těchto zařízení. 

§ 18 

Před opětovným uvedením jaderného reaktoru do kritického stavu po výměně paliva je 
držitel povolení povinen: 
i) zpracovat seznam provedených změn s dopadem do předprovozní bezpečnostní zprávy, 
j) zpracovat dodatky předprovozní bezpečnostní zprávy v návaznosti na realizované změny 

dle písm. a), 
k) zpracovat aktualizaci limitů a podmínek a provozních předpisů v důsledku změn dle 

písm. a), 
l) zpracovat doklady a protokoly o vyzkoušení a připravenosti konstrukcí, komponent 

a systémů, 
m) zpracovat doklady a protokoly o výsledcích provozních kontrol provedených v souladu 

s programem provozních kontrol, 
n) zpracovat neutronově fyzikální charakteristiky jaderného reaktoru pro následující cyklus, 
o) zpracovat souhrnný doklad o připravenosti jaderného zařízení a personálu k uvedení 

jaderného reaktoru do kritického stavu po výměně paliva, 
p) zajistit splnění kritérií úspěšnosti vztahující se k činnostem dle písm. d) a e), 
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q) nejpozději 24 hodin před zahájením dosahování kritického stavu reaktoru zaslat Úřadu 
oznámení o termínu uvedení jaderného reaktoru do kritického stavu po výměně paliva. 

§ 19 
(1) Dokumentaci k opětovnému uvedení jaderného zařízení do kritického stavu po 

výměně jaderného paliva dle § 18 odst. 1 písm. i) držitel povolení zasílá Úřadu 24 hodin před 
zahájením opětovného uvedení reaktoru do kritického stavu. 

(2) Dokumentaci k opětovnému uvedení jaderného zařízení do kritického stavu po 
výměně jaderného paliva dle § 18 odst. 1 písm. a) až g) držitel povolení zasílá Úřadu do 30 
dnů od zahájení opětovného uvedení reaktoru do kritického stavu. 

§ 20 

Dlouhodobé odstavení výzkumného reaktoru 
(1) Výzkumné jaderné zařízení obsahující reaktor může být uvedeno do stavu 

dlouhodobého odstavení, tj. do stavu, kdy se nepředpokládá se jeho vyřazení z provozu, ale 
jeho opětovné uvedené do provozu v delším časovém horizontu. 
a) plánované dlouhodobé odstavení musí držitel povolení oznámit Úřadu nejpozději 30 dnů 

před zahájením činností směřujících k dlouhodobému odstavení, 
b) neplánované dlouhodobé odstavení musí držitel povolení oznámit Úřadu neprodleně. 

(2) Po rozhodnutí o dlouhodobém odstavení je držitele povolení povinen: 
a) přemístit palivo z aktivní zóny do skladu paliva, 
b) provést změnu limitů a podmínek tak, aby odpovídaly stavu jaderného zařízení 

v dlouhodobém odstavení, 
c) provádět nezbytnou údržbu, dohled, zkoušky, kontroly a opravy jaderného zařízení 

v souladu s § 10, 
d) zajistit, aby veškerá opatření vedla k omezení rychlého stárnutí konstrukcí, systémů 

a komponent jaderného zařízení. 

§ 21 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 

Ing. Dana Drábová, Ph. D., v. r. 
předsedkyně 
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Pracovní návrh 
 
 

VYHLÁŠKA 
ze dne  

o monitorování radiační situace 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona č. .../... Sb., atomový zákon, k 
provedení § 24 odst. 7, § 25 odst. 2 písm. a) až c), § 78 odst. 3 písm. b) a c), § 81 odst. 3 písm. 
a) až c), § 149 odst. 6 písm. a) až c) a § 150 odst. 4 písm. a) až c) zákona: 

§ 1 

Předmět úpravy 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo 
použitelný předpis Evropské unie a upravuje 
a) požadavky na obsah dokumentace pro povolovanou činnost v oblasti monitorování 

radiační situace, 
b) výčet veličin a skutečností důležitých z hlediska monitorování radiační situace, 
c) rozsah, způsob a dobu sledování, měření, hodnocení, ověřování a zaznamenávání veličin 

a skutečností důležitých z hlediska monitorování radiační situace a dobu uchovávání 
informací o nich, 

d) rozsah a způsob a lhůty pro předávání informací Úřadu o veličinách a skutečnostech 
důležitých z hlediska monitorování radiační situace, 

e) požadavky na monitorování pracoviště, 
f) druhy monitorovacích úrovní pro hodnocení výsledků monitorování a obecné postupy při 

jejich překročení, 
g) rozsah a způsob monitorování výpustí a okolí pracoviště, 
h) druhy monitorovacích úrovní pro hodnocení výsledků monitorování výpustí a okolí 

pracoviště, pravidla pro jejich stanovení a obecné postupy pro jejich překročení, 
i) postupy hodnocení veličin měřených v rámci monitorování výpustí a okolí pracoviště, 
j) podrobné požadavky na formu a způsob monitorování radiační situace, 
k) kritéria pro výběr dalších osob pro provádění monitorování radiační situace, 
l) obsah národního programu monitorování, 
m) požadavky na činnosti vykonávané měřicí laboratoří a na vybavení měřicí laboratoře, 
n) rozsah a způsob provádění porovnávacích měření, 
o) obsah výroční zprávy o monitorování výpustí a okolí. 

§ 2 

Pojmy 

Pro účely této vyhlášky se rozumí 
a) smíšenou stravou směs vybraných základních potravin, která složením a množstvím ve 

směsi odpovídá průměrné denní spotřebě obyvatele České republiky, 
b) položkami smíšené stravy jednotlivé základní druhy potravin. 
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§ 3 

Monitorování radiační situace 
(1) Cílem monitorování radiační situace je stanovení zevního a vnitřního ozáření 

obyvatel ČR, určení jejich dlouhodobých trendů a včasné zjištění odchylek od nich. Normální 
monitorování slouží navíc i k udržování organizační, technické a personální připravenosti 
k havarijnímu monitorování, k prověřování schopnosti provádět činnosti podle příslušných 
metodik a jejich kvality. Při existující expoziční situaci slouží též k hodnocení dlouhodobých 
vlivů nehodové expoziční situace. 

(2) Normální monitorování při havarijním cvičení nebo nácviku se provádí v souladu 
s plánem podle zvláštního právního předpisu1 a při porovnávacím měření organizovaném 
Úřadem v souladu s plánem podle přílohy č. 1 a organizovaném Evropskou komisí podle 
jejích pokynů. Monitorování při havarijním cvičení, nácviku nebo při porovnávacím měření 
se provádí podle příslušné metodiky, je však podle potřeb daného cvičení, nácviku nebo 
porovnávacího měření zpřesněno. Nedostatky při porovnávacím měření zjištěné jeho 
organizátorem, musí účastník porovnávacího měření bez zbytečného prodlení odstranit. 

(3) Havarijní monitorování je zaměřeno zejména na 
a) potvrzení vzniku nehodové expoziční situace; jedná-li se o nehodovou expoziční situaci 

vzniklou na území České republiky i na odhad jejího dalšího vývoje, příp. i odhad šíření 
nastalého úniku radionuklidů a ionizujícího záření v okolí jaderného zařízení nebo 
pracoviště IV. kategorie, které není jaderným zařízením, na němž k radiační havárii 
došlo, nebo v okolí místa, kde byla nehodová expoziční situace vyvolána svévolným 
činem  

b) identifikaci a charakterizaci nastalého úniku radionuklidů a ionizujícího záření, 
c) odhad ozáření obyvatel, 
d) hodnocení vzniklé nehodové expoziční situace a přípravu návrhů na ochranná opatření 

nebo na vyhlášení existující expoziční situace, včetně určení území, kde jsou tato opatření 
nebo vyhlášení navrhovaná k zavedení, příp. odvolání, 

e) hodnocení účinnosti realizovaných ochranných opatření, 
f) předpověď vývoje nehodové expoziční situace. 

(4) Havarijní monitorování probíhá ve dvou fázích 
a) v první fázi, kdy je monitorování zaměřeno na rychlé získání podkladů pro návrhy na 

zavedení neodkladných ochranných opatření a používají se především jednodušší metody 
monitorování, zejména zevního ozáření a 

b) ve druhé fázi, kdy je monitorování zaměřeno na získání podkladů pro návrhy na odvolání 
neodkladných nebo zavedení následných ochranných opatřeních nebo na vyhlášení 
existující expoziční situace a používají se náročnější a citlivé metody zaměřené navíc i na 
monitorování vnitřního ozáření. 
(5) Monitorování podle odst. 1 až 4 se podle povahy věci provádí rutinně nebo operativně 

při určité činnosti s cílem zhodnotit a zajistit přijatelnost této činnosti z hlediska systému 
limitování nebo z hlediska hodnocení důsledků nehodové expoziční situace; operativní 
havarijní monitorování může probíhat i podle pokynů Úřadu vydávaných v návaznosti na 
dosavadní výsledky monitorování. 

                                                 
1 vyhláška ke zvládání radiačních mimořádných událostí 
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(6) Úřad v rámci řízení monitorování radiační situace vyhlašuje přechod příslušné 
monitorovací sítě z normálního do havarijního monitorování a zpět a určuje rozsah a způsob 
zapojení jednotlivých osob uvedených v § 149 odst. 2 písm. a) zákona do havarijního 
monitorování. 

§ 4 

Monitorovací sítě 
(1) Monitorovací sítě se dělí na monitorovací sítě pro zevní ozáření a pro vnitřní ozáření. 

Monitorovací sítě se skládají z monitorovacích míst, která se dělí na měřicí, odběrová a 
sběrná. Monitorovací trasy obsahují měřicí místa. 

(2) Z hlediska územního rozložení se monitorovací sítě, dělí na teritoriální, lokální a 
hraniční, kde teritoriální monitorovací sítě pokrývají rovnoměrně celé území České republiky, 
lokální monitorovací sítě jsou cíleně zahuštěné na určitém území a hraniční sítě vymezují 
hranice uzavřeného prostoru. 

(3) Monitorovací sítě pro zevní ozáření se dále dělí na síť včasného zjištění, monitorovací 
trasy, síť integrálního měření, síť okamžitého měření, síť spektrometrického měření a 
uzávěry. 

(4) Síť včasného zjištění je sítí teritoriální a se skládá z měřicích míst, v nichž se 
provádějí měření okamžitá a kontinuální. Tato síť je v areálu energetického jaderného zařízení 
a v jeho zóně havarijního plánování doplněna lokální sítí s měřicími místy teledozimetrického 
systému. 

(5) Monitorovací trasy patří jak k teritoriální, tak k lokálním sítím a jsou tvořeny 
měřicími místy, v nichž se provádějí měření okamžitá a jednorázová a která jsou rovnoměrně 
umístěna na trase monitorujícího dopravního prostředku.  

(6) Síť integrálního měření patří jak k teritoriální, tak k lokálním sítím v okolí jaderných 
zařízení a skládá se z měřicích míst, v nichž se provádějí měření integrální a kontinuální. 

(7) Síť okamžitého měření patří jak k teritoriální, tak k lokálním sítím v okolí jaderných 
energetických zařízení a skládá se z měřicích míst, v nichž se provádějí měření okamžitá a 
jednorázová nebo opakovaná. 

(8) Síť spektrometrického měření patří jak k teritoriální, tak k lokálním sítím v okolí 
jaderných energetických zařízení a skládá se z měřicích míst, v nichž se provádějí měření 
integrální a opakovaná nebo jednorázová. 

(9) Podrobnosti k dělení monitorovacích sítí a tras podle odstavců 1 až 8 jsou uvedeny 
v příloze č. 2. 

(10) Mezi hraniční sítě patří uzávěry a vybrané hraniční přechody, které jsou zřizovány po 
vzniku nehodové expoziční situace a jsou tvořeny měřicími místy na hranicích uzavřeného 
prostoru, zasaženého radiační havárií nebo radiační nehodou, v nichž se provádí okamžitá a 
jednorázová měření znečištění osob a předmětů uniklými radionuklidy. 
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(11) Monitorovací sítě pro vnitřní ozáření se dále dělí na řídkou2 a hustou monitorovací 
síť3. 

(12) Řídká síť je teritoriální sítí a skládá se z odběrových míst, v nichž odebírané vzorky 
reprezentují životní prostředí a potravní řetězec pro Region Česká republika; podrobnosti jsou 
uvedeny v příloze č. 2. 

(13) Hustá síť se skládá v rámci teritoriální sítě z monitorovacích oblastí a v rámci 
lokálních sítí z monitorovacích lokalit tvořených odběrovými místy, v nichž odebírané vzorky 
reprezentují životní prostředí a potravní řetězec, přičemž 
a) území je rozděleno na monitorovací oblasti: Praha a Středočeský kraj, Severní Čechy, 

Jižní Čechy, Západní Čechy, Východní Čechy, Jižní Morava a Severní Morava, 
b) monitorovacími lokalitami jsou areál jaderného zařízení nebo prostory pracoviště IV. 

kategorie, které není jaderným zařízením, popř. III. kategorie, zóna havarijního plánování 
nebo okolí pracoviště. 
(14) Umístění odběrových míst v rámci husté sítě se volí tak, aby 

a) v monitorovacích oblastech 
1. byla reprezentativní pro danou oblast, 
2. v každé oblasti byly zastoupeny všechny monitorované položky životního prostředí a 

monitorované položky potravního řetězce byly charakteristické pro danou oblast, 
3. vybraná odběrová místa reprezentovala území s větší hustotou zalidnění, 

b) v monitorovacích lokalitách 
1. v každé lokalitě byly zastoupeny monitorované položky, umožňující monitorování 

obsahu radionuklidů ve výpustech a z případných úniků radionuklidů z jaderného 
zařízení nebo pracoviště IV. kategorie, které není jaderným zařízením, popř. III. 
kategorie, 

2. vybraná odběrová místa umožnila odhad ozáření reprezentativní osoby, 
3. umožňovala ověření požadavků limitování ozáření, prokazování, že radiační ochrana 

je optimalizována, a zajištění dalších požadavků na bezpečné provádění povolených 
činností, zejména včasné zjištění odchylek od běžného provozu. 

(15) Sítě sběrných míst patří mezi sítě vnitřního ozáření a jsou tvořeny místy sběru vzorků 
z exkret, při havarijním monitorování navíc i vzorků z potravního řetězce, a místy měření 
obsahu radionuklidů ve vybraných orgánech nebo v celém lidském těle. 

(16) Měřicí místa a monitorovací trasy v lokálních sítích, odběrová místa 
v monitorovacích lokalitách a sběrná místa se navíc volí tak, aby při havarijním monitorování 
bylo možné využití výsledků monitorování radiační situace pro zpracování návrhu na 
zavedení, upřesnění nebo odvolání neodkladných, popřípadě následných ochranných opatření 
nebo na vyhlášení existující expoziční situace. 

                                                 
2 Doporučení 2000/473/Euratom – čl. 2, bod d). 
3 Doporučení 2000/473/Euratom – čl. 2, bod e). 
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§ 5 

Měření a vyhodnocování a monitorované položky 
(1) Monitorování je zaměřeno na měření a vyhodnocování časového a prostorového 

rozložení fyzikálních veličin charakterizujících vnější pole záření nebo obsah 
reprezentativních radionuklidů v životním prostředí a potravním řetězci nebo v lidském těle. 

(2) Měření fyzikálních veličin je přímé nebo nepřímé, okamžité nebo integrální, 
kontinuální nebo bodové, jednorázové nebo opakované. Přímé měření se provádí měřením 
fyzikálních veličin v měřicích místech nebo ve vybraných orgánech nebo v celém lidském 
těle. Nepřímé měření se provádí stanovením obsahu reprezentativních radionuklidů ve 
vzorcích odebraných z odběrových míst nebo z exkret a následným přepočtem na příslušnou 
dozimetrickou veličinu. Výsledkem měření se rozumí číselná hodnota fyzikální veličiny a 
příslušná fyzikální jednotka. Konkrétní měření fyzikálních veličin se provádí 
v monitorovaných položkách po dobu monitorovacího období podle metodik, které jsou u 
držitele povolení uvedeného v § 29 odst. 1 písm. a) zákona součástí systému řízení, nebo které 
jsou součástí národního programu monitorování. 

(3) Monitorovanou položkou charakterizující vnější pole ionizujícího záření zdrojů, které 
se nacházejí v atmosféře, hydrosféře a na zemském povrchu. 

(4) Monitorovanými položkami charakterizujícími vnitřní ozáření jsou ovzduší, půda, 
voda, reprezentující životní prostředí, mléko, mléčné výrobky, smíšená strava, položky 
smíšené stravy a krmiva, reprezentující potravní řetězec, a exkrety, vybrané orgány nebo celé 
tělo, reprezentující lidské tělo. 

(5) Podrobnosti k monitorovaným položkám podle odstavce 3 a 4 jsou uvedeny v příloze 
č. 3.  

(6) Konkrétní výčet měřicích, odběrových nebo sběrných míst a výčet použitých metodik 
se uvádí v programu monitorování výpustí nebo okolí nebo v národním programu 
monitorování. 

§ 6 

Měřicí, odběrová a sběrná místa 
(1) Měřicí, odběrová a sběrná místa, ve kterých se provede pouze jedno měření nebo 

jeden odběr nebo jeden sběr vzorku, jsou nestálá. Ostatní měřicí, odběrová a sběrná místa jsou 
stálá. 

(2) Měřicí a odběrová místa s výjimkou měřicích míst na monitorovacích trasách a 
v hraničních sítích se stanovují před zahájením příslušného měření nebo odběru tak, aby byl 
minimalizován případný vliv okolních budov nebo porostu na výsledek měření. 

(3) Měřicí místa určená pro provádění měření v síti včasného zjištění, síti integrálního 
měření, síti okamžitého měření a síti spektrometrického měření musí umožnit umístění 
měřících zařízení do výšky 1 m nad zemí, není-li toto umístění možné, pak musí umožnit 
umístění výše než 1 m nad zemí. Navíc v síti včasného zjištění musí hustota  
a) umístění měřicích míst umožnit včasné zjištění zvýšené úrovně zevního ozáření nad 

obvyklé hodnoty kdekoliv na území České republiky, přičemž za obvyklé hodnoty se 
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považují horní meze běžně se vyskytujících hodnot ze všech dosavadních měření 
provedených v daném měřicím místě, a  

b) měřicích míst teledozimetrického systému umožnit při nehodové expoziční situaci 
vzniklé v příslušném energetickém jaderném zařízení nebo při podezření na ni včasné 
zjištění případného úniku radioaktivních látek nebo šíření ionizujícího záření do ovzduší 
a provedení odhadu jeho velikosti. 
(4) Měřicí místa na monitorovacích trasách se stanovují v průběhu měření, kdy se navíc 

musí volit taková rychlost pohybu po určené trase, aby měření splňovala požadavky na 
doporučenou hustotu měřicích míst na trase uvedenou v příloze č. 2. 

(5) Odběrová místa se stanovují tak, aby byl prováděn odběr vzorků monitorovaných 
položek 
a) životního prostředí; navíc pokud možno u povrchové vody, s výjimkou říčních vod, musí 

umožnit odběr z velkých vodních ploch, a u říční vody odběr v místech, kde je možné 
měřit průtok, a u pitné vody v místech, jež umožní vykazovat odpovídající objemy vody 
vyrobené nebo dodané zásobovací sítí za rok, u odpadních vod v místech, kde je možné 
stanovit objem výpusti, 

b) potravního řetězce u jejich producenta nebo v obchodní síti; navíc musí v případě 
samosběru lesních plodin a hub být volena tak, aby charakterizovala území, kde se tyto 
monitorované položky vyskytují. 
(6) U nestálých měřicích, odběrových a sběrných míst se určuje zeměpisná šířka, 

zeměpisná délka, u stálých se určuje i název, u stálých měřicích a odběrových míst se určuje 
navíc i nadmořská výška. Při přechodu nestálého místa na stálé, tj. před provedením druhého 
měření nebo odběru nebo sběru v tomto místě, musí být tomuto místu podle § 12 datovým 
střediskem přidělen identifikátor. 

§ 7 

Měřicí a odběrová zařízení 
(1) Měřicí zařízení, která slouží k měření příslušné fyzikální veličiny na měřicích 

místech, musí splňovat požadavky na minimální detekovatelnou aktivitu uvedené v příloze č. 
3 a musí dále 
a) v síti včasného zjištění poskytovat spolu s  výsledkem měření datum a časové údaje 

měření a musí být schopné měřit i v extrémních meteorologických podmínkách, 
b) na monitorovacích trasách poskytovat spolu s  výsledkem měření datum a časové údaje 

měření zeměpisné souřadnice měřicího místa, 
c) v síti spektrometrického měření poskytovat spolu s  výsledkem časové údaje měření. 

(2) Odběrová zařízení používaná na odběrových místech musí umožnit provedení odběru 
vzorků tak, aby následná měření vzorků splňovala požadavky na minimální detekovatelnou 
aktivitu uvedenou v příloze č. 3 této vyhlášky a dále. 
a) odběrová zařízení určená k odběrům vzduchu a aerosolů musí umožnit provádění 

kontinuálního odběru a stanovení průtoku nebo objemu odebraného vzduchu, 
b) odběrová zařízení určená k odběrům vzorků výpustí do ovzduší a kapalných výpustí musí 

umožnit určení objemu výpusti, 
c) odběrová zařízení umístěná stabilně na odběrových místech musí být schopná provádět 

odběry i za extrémních meteorologických podmínek. 
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(3) Zařízení podle odstavců 1 a 2 a určená v dokumentech systému řízení podle § 29 
zákona nebo v národním programu monitorování jsou podrobována pravidelné kontrole jejich 
stálosti a v případě jejich nevyhovění pak jejich kalibraci. 

§ 8 

Vzorky 
(1) Ke každému odebranému vzorku se provede záznam o odběru, který obsahuje 

minimálně informace uvedené v příloze č. 4 a který se předává spolu s odebraným vzorkem 
měřicí laboratoři. 

(2) Vzorky se odebírají do čistých vzorkovnic opatřených jednoznačným popisem tak, 
aby při manipulaci se vzorkem nedošlo k záměně vzorku. Vzorkovnice se volí tak, aby při 
jejich použití nedošlo k znehodnocení, znečištění nebo změně vlastností vzorku. 

(3) Vlastní odběry vzorků se provádějí podle metodik a s ohledem na další zpracování a 
měření v měřicí laboratoři. Množství vzorku se volí tak, aby následná měření vzorků 
splňovala požadavek na minimální detekovatelnou aktivitu a aby bylo možné v případě 
potřeby provést opakované měření. Vzorek pro opakované měření se uchová nejméně tak 
dlouho, dokud datové středisko nevydá pokyn k jeho likvidaci podle § 12 odst. 2 písm. b). 

§ 9 

Měřicí laboratoř 
(1) Měřicí laboratoř provádí příjem vzorku, zpracování a přípravu vzorku k měření, 

měření a vyhodnocení výsledku měření. 

(2) Příjmem vzorku se rozumí 
a) převzetí vzorku a jeho potvrzení, 
b) převzetí vyplněného záznamu o odběru, 
c) kontrola úplnosti údajů v záznamu požadovaných podle přílohy č. 4, jejich případné 

doplnění, 
d) kontrola označení vzorku odpovídajícího záznamu o odběru, 
e) zaevidování vzorku a přidělení identifikátoru 
f) třídění vzorků. 

(3) Zpracováním a přípravou vzorku k měření se rozumí umístění vzorku nebo jeho části 
do měřicích nádob nebo měřicích přípravků, a to buď v nativním stavu, nebo ve stavu 
vzniklém jeho úpravou.  

(4) Měření a vyhodnocení výsledku měření se provádí v souladu s požadavky na 
minimální detekovatelnou aktivitu stanovení obsahu jednotlivých radionuklidů, které jsou 
uvedeny v příloze č. 3, ve vzorcích. 

(5) Měřicí zařízení používaná v měřicí laboratoři ke stanovení příslušné fyzikální 
veličiny, která mohou ovlivnit výsledek měření a která jsou určená v dokumentech systému 
řízení podle § 28 zákona nebo v národním programu monitorování, jsou podrobována 
pravidelné kontrole jejich stálosti a v případě jejich nevyhovění pak jejich kalibraci. 
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(6) Měřicí laboratoř postupuje podle systému kontroly správného provádění měření 
(opakovatelnost, přesnost, citlivost, standardní rozšířená nejistota nebo chyba měření), který 
vypracovává a pravidelně aktualizuje. 

(7) Měřící laboratoř o prováděných činnostech vede a uchovává po dobu 10 let záznamy, 
jedná-li se o činnosti prováděné v souvislosti s havarijním monitorováním při radiační 
mimořádné události druhého nebo třetího stupně1, pak záznamy uchovává pod dobu 50 let. 

(8) Měřící laboratoř předává údaje o vzorku a údaje o měření uvedené v příloze č. 4  do 
datového střediska; navíc se u výsledků měření obsahu radionuklidů ve výpustech uvádějí ve 
formě pracovních listů další údaje tak, aby data z tohoto monitorování splňovala požadavky 
uvedené v příloze č. 5. 

(9) Měřicí laboratoř potvrzuje kvalitu prováděných činností účastí v porovnávacích 
měřeních pořádaných Úřadem podle přílohy č. 1 této vyhlášky nebo Evropskou komisí. 
Pokud měřící laboratoř v porovnávacím měření neuspěje, je povinna neprodleně zjednat 
nápravu a informovat o ní Úřad. 

§ 10 

Metodiky 
(1) Jednotlivé činnosti v rámci monitorování se provádějí podle metodik zaměřených na 

a) přímé měření fyzikálních veličin podle § 5 odst. 2,  
b) sestavení reprezentativního seznamu monitorovaných položek podle § 5 a přílohy č. 3 
c) odběr vzorku podle § 8 odst. 2, 
d) manipulaci se vzorkem v měřicí laboratoři podle § 9 odst. 2 až 8 a § 5 odst. 2 . 

(2) Metodiky obsahují účel, metodu měření konkrétní fyzikální veličiny, popis postupů a 
činností, závaznost, přehled související dokumentace, popřípadě přílohy.  

(3) Nové metodiky se zavádějí až po jejich prověření, např. v rámci nácviku nebo 
porovnávacího měření. 

§ 11 

Datové formáty a forma datového přenosu 
(1) Data z monitorování, která jsou tvořena výsledky měření, časovými údaji měření a 

geografickými souřadnicemi u nestálých míst nebo příslušným identifikátorem přiděleným 
datovým střediskem stálému místu, se datovému středisku předávají neprodleně po jejich 
získání, dálkovým přístupem4 v digitální formě ve formátu, který musí splňovat požadavky 
příslušného souboru technických opatření (dále jen „datové rozhraní“) stanoveného 
v národním programu monitorování.  

(2) Data z monitorování předávaná  
a) ze sítě integrálního měření, sítě okamžitého měření, uzávěr a ze sítí vnitřního ozáření se 

předávají ve formátu, který je pro danou síť jednotný,  

                                                 
4  § 2 (n) zákona 365/2000 Sb. 
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b) ze sítě včasného zjištění, monitorovacích tras, sítě spektrometrického měření mohou mít 
více než jeden datový formát. 
(3) Pokud za nehodové expoziční situace není možné předání dat dálkovým přístupem, je 

přípustné předávání dat v analogové formě nebo na jiných nosičích digitálních dat 
odsouhlasených datovým střediskem. 

(4) Data z monitorování se považují za použitelná, pokud jsou kvalitní a nejedná se o 
data z kalibrace měřicích zařízení, data získaná při cvičeních nebo porovnávacích měření 
nebo data ovlivněná meteorologickými jevy nebo jinými činnostmi. 

(5) Data z monitorování se považují za kvalitní, pokud jsou úplná, tedy obsahují jak 
výsledky měření, tak i další údaje podle odstavce 1, při měření byly splněny požadavky na 
minimální detekovatelnou aktivitu stanovené v příloze č. 3 a nejistota výsledků měření 
splňuje požadavky stanovené v příslušné metodice. 

§ 12 

Datové středisko 
(1) Činnost datového střediska zajišťuje Úřad. 

(2) Datové středisko data z monitorování předávaná podle § 11 
a) nepřetržitě přijímá prostřednictvím datového rozhraní v příslušném datovém formátu, 
b) posuzuje z hlediska jejich kvality podle § 11 odst. 5 a použitelnosti podle § 11 odst. 4, 

jsou-li data předaná měřicí laboratoří použitelná, vydává této laboratoři pokyn k likvidaci 
vzorku podle § 8, a jsou-li nekvalitní nebo nepoužitelná, data dále nezpracovává, 

c) porovnává s monitorovacími úrovněmi uvedenými v národním programu monitorování, 
dojde-li k překročení příslušné monitorovací úrovně, prověřuje, zda toto překročení není 
důsledkem vzniku nehodové expoziční situace. Nejedná-li se o vznik nehodové situace, 
vyšetřuje příčinu překročení a požaduje u původce chyby zjednání nápravy, jedná-li se o 
chybu, 

d) shromažďuje, ukládá a uchovává, 
e) aktivně zpřístupňuje informace5, přednostně jako prostorová data6, způsobem 

umožňujícím dálkový přístup a zobrazení dat pro potřeby řešení krizových situací za 
využití jednotných geografických podkladů v souladu s jiným právním předpisem7. 
(3) Datové středisko dále 

a) poskytuje měřicí laboratoři identifikátory stálých monitorovacích míst a dodavateli dat 
z přímého měření identifikátory stálých měřicích míst, 

b) poskytuje držiteli povolení datové formáty pro předávání dat, 
c) data z monitorování provedeného při havarijním cvičení, nácviku nebo porovnávacím 

měření přijímá, hodnotí a ukládá odděleně od ostatních předávaných dat,  
d) po vyhodnocení dat z porovnávacího měření určuje data, která nevyhověla kritériím 

stanoveným pro toto měření, informuje o nich měřicí laboratoř, která tato data předala, a 
prověřuje zjednání příslušné nápravy, 

                                                 
5 § 2 písm. d) zákona č. 123/1998 Sb. 
6 § 2 písm. e) zákona č. 123/1998 Sb. 
7  § 26a zákona č. 240/2000 Sb. 
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e) zabezpečuje kompatibilitu s formáty prostorových dat stanovených jiným právním 
předpisem8 

f) data z havarijního monitorování zpracovává ve formě podkladů potřebných pro 
vypracování návrhu Úřadu podle § 2079 písm. f) zákona k zavedení, potvrzení, zpřesnění 
nebo odvolání ochranných opatření  

g) zpracovává podklady pro výroční zprávu o monitorování radiační situace na území České 
republiky podle § 2069 písm. m), jejíž obsah je uveden v příloze č. 6 

h) data z monitorování starší 10 let uchovává na datových nosičích umožňujících případné 
budoucí zpracování v historických řadách. 

i) předává Evropské komisi10 dálkovým přístupem podle požadavku Smlouvy o založení 
Evropského společenství pro atomovou energii použitelná data z normálního 
monitorování 
1. provedeného v rámci řídké sítě za kalendářní rok do 30. 6.11 následujícího roku, 
2. prováděného monitorovacími sítěmi zevního ozáření a vnitřního ozáření 

z radionuklidů obsažených v ovzduší průběžně, 
3. výpustí z energetických jaderných zařízení za kalendářní rok ve formě 

standardizovaných informací podle přílohy č. 5 do 30. 9. následujícího roku12. 
§ 13 

Požadavky na předávání dat z monitorování prováděného držitelem povolení 
(1) Před předáním dat z monitorování držitele povolení podle § 131 zákona se  provádí 

kontrola kvality a použitelnosti podle § 11 odst. 4 a 5. Při předávání těchto dat se současně 
hlásí datovému středisku překročení monitorovacích úrovní. Data z monitorování výpustí 
z energetických jaderných zařízení se navíc předávají i ve formě standardizované informace 
podle přílohy č. 5.  

(2) Obsah výroční zprávy o monitorování výpustí a okolí zpracovávané držitelem 
povolení  je stanoven v příloze č. 6. 

§ 14 

Požadavky na provádění porovnávacího měření 

(1) Porovnávací měření se provádí pro potřeby posouzení kvality dat z monitorování 
předávaných do datového střediska, popřípadě předávaných datovým střediskem Evropské 
komisi podle § 12, odst. 3, písmeno i).  

(2) Porovnávací měření řízená Úřadem se provádějí v pravidelných intervalech pro různé 
metody měření a různé monitorované položky podle přílohy č. 1. 

(3) Porovnávací měření mají část přípravnou, realizační a hodnotící.  

                                                 
8 § 2 a § 3 nařízení vlády č. 430/2006 Sb.  
9 uvedené číslo paragrafu nemusí odpovídat číslování paragrafů v textu zákona 
10 čl. 35 a 36   
11 2000/473/Euratom 
12 2004/2/Euratom 
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(4) Přípravnou část, která obsahuje přípravu referenčního vzorku, přípravu pokynů, 
popřípadě dotazníku pro účastníky porovnávacího měření, stanovení termínu a podmínek 
měření, včetně požadovaného formátu dat, zajišťuje Úřad nebo Evropská komise. 

(5) Realizační část, která obsahuje přípravu k měření, případné zpracování dodaného 
vzorku, měření, vyhodnocení výsledků a předání dat v požadovaném formátu, provádějí 
účastníci podle pokynů Úřadu nebo Evropské komise.  

(6) Hodnotící část zajišťuje Úřad nebo Evropská komise. 

(7) Úřad při porovnávacích měřeních (v souladu s doporučením Mezinárodní agentury 
pro atomovou energii) hodnotí přesnost měření, včetně relativní odchylky výsledku měření od 
referenční hodnoty a správnost měření, přičemž základním kritériem úspěšnosti je dosažená 
přesnost měření. Po vyhodnocení výsledků z porovnávacího měření určuje, které výsledky 
nevyhověly kritériím stanoveným pro toto měření. 

(8) O vyhodnocení výsledku a úspěšnosti účastníka porovnávacího měření informuje 
Úřad nebo Evropská komise všechny účastníky neprodleně po vyhodnocení. Úřad v případě 
neúspěšné účasti v porovnávacím měření kontroluje zjednání nápravy u účastníka. 

(9) V rámci nácviku a cvičení prováděných na monitorovacích trasách jsou prováděna 
porovnávací měření, hodnocení těchto porovnávacích měření je specifické a závislé na 
prováděné činnosti a provádí se bezprostředně po cvičení nebo nácviku. 

§ 15 

Požadavky na veličiny, parametry a skutečnosti důležité z hlediska monitorování 
radiační situace 

(1) Veličinami, parametry a skutečnostmi důležitými z hlediska monitorování radiační 
situace jsou 
a) fyzikální veličiny měřené a hodnocené v monitorovaných položkách, 
b) přehled monitorovaných položek přiřazených monitorovacím místům, včetně jejich 

geografického určení, 
c) podmínky přímých měření, 
d) údaje o odběru, zpracování a měření vzorku, 
e) použité metodiky pro jednotlivé činnosti, 
f) použitá měřicí a odběrová zařízení, 
g) parametry charakterizující kapalné a plynné výpusti z pracoviště, 
h) parametry charakterizující pole ionizujícího záření a výskyt radionuklidů v okolí 

pracoviště, 
i) monitorovací úrovně, 
j) výsledek měření (číselná hodnota a její nejistota, příp. minimální významná aktivita a 

příslušná fyzikální jednotka), 
k) podrobnosti o překročení monitorovacích úrovní, 
l) změny veličin, parametrů a skutečností podle písmen a) až i). 

(2) Podrobnosti k jednotlivým veličinám, parametrům a skutečnostem důležitým 
z hlediska monitorování radiační situace podle odstavce 1 písm. a) až i) jsou uvedeny 
v programech monitorování výpustí a okolí a v národním programu monitorování. 
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(3) Veličiny a skutečnosti podle odstavce 1 se sledují, měří, hodnotí, ověřují a 
zaznamenávají podle příslušné metodiky a informace o nich specifikované v příloze č. 3, 4 a 5 
a záznamy se uchovávají po dobu 10 let, jedná-li se o veličiny, parametry a skutečnosti 
související s havarijním monitorováním při radiační mimořádné události druhého nebo třetího 
stupně1, pak se záznamy uchovávají po dobu 50 let. 

§ 16 

Kritéria pro zařazení dalších osob pro provádění monitorování 
(1) Kritérii pro zařazení dalších osob pro provádění monitorování jsou: 

a) předání informace o fyzikální veličině a monitorované položce navrhované pro 
monitorování, 

b) výčet přístrojů a zařízení pro měření navrhovaných fyzikálních veličin, včetně informace 
o jejich měřicím rozsahu a dokladu o provedení poslední kontroly jejich stálosti, 
popřípadě kalibrace podle § 7 odst. 3 nebo § 9 odst. 5, 

c) informace o personálním zajištění, popř. i o kapacitě laboratoře, 
d) příslušná metodika, 
e) na základě výzvy Úřadu účast v porovnávacím měření nebo nácviku příslušném pro 

měření fyzikální veličiny podle písmene a). 
(2) Pokud Úřad nezjistí nedostatky při porovnávacím měření nebo nácviku provedeném 

podle odstavce 1 písm. e) další osobu zařadí za podmínek stanovených ve smlouvě do 
systému monitorování radiační situace. 

§ 17 
Požadavky na obsah záměru zajištění monitorování výpustí a okolí 

(1) Záměr monitorování výpustí a okolí jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie, 
které není jaderným zařízením, musí zahrnovat období od jeho výstavby až do zahájení jeho 
vyřazování z provozu (v jednotlivých fázích jeho životního cyklu) a musí obsahovat: 
a) popis předpokládaného množství a složení výpustí z jaderného zařízení,  
b) předpokládanou velikost okolí jaderného zařízení, v němž bude prováděno monitorování, 
c) přehled předpokládaných monitorovacích sítí, včetně výčtu uvažovaných monitorovacích 

míst s uvedením údajů podle § 6 odst. 6, 
d) výčet předpokládaných monitorovaných položek s uvedením jejich členění do všech 

úrovní a výčet sledovaných dozimetrických veličin, které v nich budou měřeny, 
e) výčet předpokládaných metodik, rozsah a frekvence měření, 
f) výčet předpokládaných používaných měřicích a odběrových zařízení, a určení frekvence 

provádění kontrol jejich stálosti 
g) výčet předpokládaných měřicích laboratoří, 
h) navrhovaný způsob likvidace vzorků odebíraných za havarijní situace. 

§ 18 

Požadavky na obsah programu monitorování výpustí nebo okolí  
(1) Program monitorování výpustí nebo okolí 

a)  musí být navržen takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby při prováděném 
monitorování radiační situace umožňoval ověření požadavků limitování ozáření, 
prokazování, že radiační ochrana je optimalizována, a zajištění dalších požadavků na 
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bezpečné provádění činností souvisejících s využíváním jaderné energie, činností v rámci 
expozičních situací nebo nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným 
palivem, 

b) slouží ke kontrole dodržování povolených výpustí nebo podmínek povolení a k včasnému 
zjištění a zhodnocení případných úniků a jejich důsledků na obyvatelstvo v okolí 
pracoviště a na životní prostředí 

c) stanovuje monitorovací úrovně, což jsou hodnoty sledovaných dozimetrických veličin 
rozhodné pro zahájení určitých postupů nebo opatření stanovených v programu 
monitorování. Monitorovací úrovně se označují jako záznamová, vyšetřovací a zásahová. 

d) obsahuje: 
1. přehled monitorovacích míst s uvedením údajů podle § 6 odst. 6 pro normální a 

havarijní monitorování 
2. výčet monitorovaných položek s uvedením jejich členění do všech úrovní a výčet 

sledovaných dozimetrických veličin, které v nich budou měřeny 
3. výčet používaných metodik, rozsah a frekvence měření, 
4. výčet používaných měřicích a odběrových zařízení a jejich parametrů a určení 

frekvence provádění kontrol jejich stálosti  
5. rozsah a frekvence odběrů vzorků a měření pro normální a havarijní monitorování 
6. hodnoty monitorovacích úrovní a přehled příslušných opatření při jejich překročení 
7. frekvence předávání dat z jednotlivých monitorovacích sítí 
8. popis datového rozhraní pro předávání dat 
9. způsob likvidace vzorků odebíraných za havarijní situace 

§ 19 
Požadavky na obsah návrhu na monitorování okolí úložiště po uzavření 

(1) Návrh na monitorování okolí úložiště po uzavření obsahuje: 
a) vymezení okolí, v němž bude prováděno monitorování, 
b) přehled monitorovacích sítí, včetně výčtu monitorovacích míst s uvedením údajů podle § 

6 odst. 6, 
c) výčet monitorovaných položek s uvedením jejich členění do všech úrovní a výčet 

sledovaných dozimetrických veličin, které v nich budou měřeny, 
d) výčet metodik, rozsah a frekvence měření, 
e) výčet používaných měřicích a odběrových zařízení a jejich parametrů a určení frekvence 

provádění kontrol jejich stálosti, 
f) navrhovaný způsob likvidace vzorků odebíraných za havarijní situace. 

§ 20 

Požadavky na obsah národního programu monitorování 

Národní program monitorování 
a) musí být navržen takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby při prováděném 

monitorování radiační situace umožňoval včasné zjištění vzniku radiační mimořádné 
situace na území České republiky. 

b) musí pro území České republiky zahrnovat požadavky na normální monitorování, první 
fázi havarijního monitorování a základní rozsah druhé fáze havarijního monitorování 
podle § 3 odst. 4 pro jednotlivé monitorovací sítě, s výjimkou hraničních sítí, 

c) musí obsahovat 
1. přehled monitorovacích sítí, včetně výčtu monitorovacích míst s uvedením údajů 

podle § 6 odst. 6, 
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2. výčet monitorovaných položek s uvedením jejich členění do všech úrovní a výčet 
sledovaných dozimetrických veličin, které v nich budou měřeny, 

3. výčet metodik, rozsah a frekvence měření, 
4. vzor záznamu k údajům o vzorcích a měřeních podle § 8 odst. 1, 
5. hodnoty monitorovacích úrovní a přehled příslušných opatření při jejich překročení, 
6. specifikaci používaných měřicích a odběrových zařízení a jejich parametrů a určení 

frekvence kontroly jejich stálosti 
7. výčet měřicích laboratoří, 
8. požadavky na datové formáty a formu datového přenosu podle § 11, 
9. frekvence předávání dat a podrobnosti jejich přijímání v datovém středisku, včetně 

příslušných datových rozhraní, 
10. podrobnosti předávání dat pro všechny dodavatele dat, přijímání dat datovým 

střediskem, 
11. způsob likvidace vzorků odebíraných za havarijní situace  
12. vymezení monitorování pro správní orgány podle § 2149 až 2219 zákona a osoby 

podle § 889 atomového zákona. 

§ 21 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 
 
 

Ing. Dana Drábová, Ph. D., v. r. 
 

předsedkyně 
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Pracovní návrh 
 
 

 
NAŘÍZENÍ VLÁDY 

ze dne  
o poplatcích na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 

Vláda nařizuje podle § 39 odst. 4 zákona č. .../... Sb., atomový zákon.: 

§ 1 

Předmět úpravy 

Toto nařízení upravuje sazbu poplatku za žádost a sazbu udržovacího poplatku pro 
jednotlivé činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost podle § 36 atomového zákona. 

§ 2 

Sazba poplatku za žádost 

Sazba poplatku za žádost 
a) podle § 36 odst. 1 písm. a) atomového zákona činí, jedná-li se o žádost o vydání povolení 

k umístění 
1. jaderně energetického reaktoru s tepelným výkonem větším než 50 MW, 19 600 000 

Kč, 
2. výzkumného reaktoru s nulovým výkonem, 8 400 000 Kč, 
3. výzkumného reaktoru s tepelným výkonem do 50 MW, 14 000 000 Kč, 
4. zařízení pro výrobu jaderného paliva, 19 600 000 Kč, 
5. zařízení pro skladování vyhořelého jaderného paliva, 14 000 000 Kč, 
6. zařízení pro skladování radioaktivních odpadů, 11 200 000 Kč, 
7. úložiště radioaktivního odpadu, s výjimkou úložišť obsahujících výlučně přírodní 

radionuklidy, 11 200 000 Kč, 
b) podle § 36 odst. 1 písm. b) atomového zákona činí, jedná-li se o žádost o vydání povolení 

k výstavbě 
1. jaderně energetického reaktoru s tepelným výkonem větším než 50 MW, 126 000 

000 Kč, 
2. výzkumného reaktoru s nulovým výkonem, 14 000 000 Kč, 
3. výzkumného reaktoru s tepelným výkonem do 50 MW, 19 600 000 Kč, 
4. zařízení pro výrobu jaderného paliva, 84 000 000 Kč, 
5. zařízení pro skladování vyhořelého jaderného paliva, 19 600 000 Kč, 
6. zařízení pro skladování radioaktivních odpadů, 14 000 000 Kč, 
7. úložiště radioaktivního odpadu, s výjimkou úložišť obsahujících výlučně přírodní 

radionuklidy, 14 000 000 Kč, 
c) podle § 36 odst. 1 písm. c) atomového zákona činí, jedná-li se o žádost o vydání prvního 

povolení k provozu 
1. jaderně energetického reaktoru s tepelným výkonem větším než 50 MW, 42 000 000 

Kč, 
2. výzkumného reaktoru s nulovým výkonem, 4 200 000 Kč, 
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3. výzkumného reaktoru s tepelným výkonem do 50 MW, 11 200 000 Kč,  
4. zařízení pro výrobu jaderného paliva, 42 000 000 Kč,  
5. zařízení pro skladování vyhořelého jaderného paliva, 11 200 000 Kč,  
6. zařízení pro skladování radioaktivních odpadů, 11 200 000 Kč,  
7. úložiště radioaktivního odpadu, s výjimkou úložišť obsahujících výlučně přírodní 

radionuklidy, 11 200 000 Kč, 
8. pracoviště III. kategorie pro těžbu a zpracování uranové rudy, 11 200 000 Kč, 

d) podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona činí, jedná-li se o žádost o vydání povolení k 
jednotlivým etapám vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie pro těžbu a 
zpracování uranové rudy, s výjimkou dekontaminačních stanic na uzavřených ložiscích, 1 
400 000 Kč. 

§ 3 

Sazba udržovacího poplatku 

Sazba udržovacího poplatku 
a) podle § 36 odst. 2 písm. a) bodu 1 atomového zákona činí za každý kalendářní měsíc, ve 

kterém trvala poplatková povinnost držitele povolení k provozu 
1. jaderně energetického reaktoru s tepelným výkonem větším než 50 MW, 2 100 000 

Kč, 
2. výzkumného reaktoru s nulovým výkonem, 1 000 Kč, 
3. výzkumného reaktoru s tepelným výkonem do 50 MW, 1 000 Kč, 
4. zařízení pro výrobu jaderného paliva, 934 000 Kč, 
5. zařízení pro skladování vyhořelého jaderného paliva z jaderně energetického 

reaktoru, 234 000 Kč, 
6. zařízení pro skladování vyhořelého jaderného paliva z výzkumného reaktoru, 1 000 

Kč, 
7. zařízení pro skladování radioaktivních odpadů, 117 000 Kč, 
8. úložiště radioaktivních odpadů, s výjimkou úložišť obsahujících výlučně přírodní 

radionuklidy, 175 000 Kč, 
b) podle § 36 odst. 2 písm. a) bodu 2 atomového zákona činí za každý kalendářní měsíc, ve 

kterém trvala poplatková povinnost držitele povolení k provozu pracoviště III. kategorie 
pro těžbu a zpracování uranové rudy, s výjimkou dekontaminačních stanic na uzavřených 
ložiscích, 35 000 Kč, 

c) podle § 36 odst. 2 písm. b) bodu 2 atomového zákona činí za každý kalendářní měsíc, ve 
kterém trvala poplatková povinnost držitele povolení k jednotlivým etapám vyřazování z 
provozu pracoviště III. kategorie pro těžbu a zpracování uranové rudy, s výjimkou 
dekontaminačních stanic na uzavřených ložiscích, 117 000 Kč. 

§ 4 

Účinnost 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 

 
Předseda vlády: 
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Pracovní návrh 
 

VYHLÁŠKA 
ze dne  

o schvalování typu a přepravě 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona č. .../... Sb., atomový zákon, 
k provedení § 9 odst. 4 písm. a) a b), § 24 odst. 7, § 137 odst. 6, § 138 odst. 6 písm. a) až d) 
a § 141 odst. 3 písm. a) až e) zákona: 

ČÁST PRVNÍ 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

§ 1 

Předmět úpravy 

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropského společenství pro atomovou 
energii1 a upravuje 
a) pravidla pro určení štěpných látek, jejichž přeprava podléhá povolení, jejich klasifikaci a 

požadavky, které musí splňovat, a vymezuje technické požadavky pro určení obalového 
souboru k přepravě štěpných látek a požadavky na něj kladené, 

b) pravidla pro určení radioaktivních látek, jejichž přeprava podléhá povolení, jejich 
klasifikaci a požadavky, které musí splňovat, a vymezuje technické požadavky pro určení 
obalového souboru k  přepravě radioaktivních látek a požadavky na něj kladené, 

c) požadavky na obsah dokumentace pro povolení k přepravě, 
d) bližší určení obalového souboru pro přepravu, skladování nebo ukládání radioaktivní 

nebo štěpné látky, radioaktivní látky zvláštní formy a radioaktivní látky s malou 
rozptýlitelností, které podléhají schválení typu, 

e) rozsah, náplň a způsob provedení zkoušek nebo výpočtů a analýz k žádosti o schválení 
typu výrobku, 

f) obsah dokumentace zkoušek nebo výpočtů a analýz k žádosti o schválení typu výrobku, 
g) požadavky na oprávněnou právnickou osobu provádějící zkoušky a nezávislé ověření 

zkoušek nebo výpočtů a analýz k žádosti o schválení typu výrobku, 
h) rozsah a způsob provedení dokumentace k žádosti o schválení typu výrobku, 
i) způsob určení a nejvyšší přípustné hodnoty přepravního indexu, indexu bezpečné 

podkritičnosti, nefixované kontaminace a příkonu dávkového ekvivalentu a způsob určení 
kategorie radioaktivní zásilky, 

j) technické a organizační podmínky přepravy a dopravy radioaktivní nebo štěpné látky, 
k) požadavky na obsah, jazykové provedení a dostupnost dokumentace nezbytné k přepravě 

a dopravě radioaktivní nebo štěpné látky, 
l) způsob a rozsah vyrozumění správních orgánů a osob, jichž se doprava týká, o dopravě a 

lhůty k jeho provedení, 
m) způsob označování, vzhled a způsob užívání bezpečnostních značek k označování 

radioaktivní zásilky, dopravního prostředku k její přepravě a kontejneru k přepravě. 

                                                 
1 Rozhodnutí Komise 2008/312/Euratom ze dne 5. března 2008, kterým se zavádí standardní dokument pro 

dozor nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a její kontrolu podle směrnice Rady 
2006/117/Euratom. 
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n) vzory standardních dokumentů používaných v oblasti přeshraniční přepravy 
radioaktivního odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva. 

 
(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických 
norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, v platném znění. 

CELEX: 32008D0312 

§ 2 

Pojmy 

Pro účely této vyhlášky se rozumí 
a) hodnotou A1 hodnota aktivity radioaktivní látky zvláštní formy, uvedená v tabulce 2 

přílohy č. 3 této vyhlášky nebo odvozená podle přílohy č. 3 této vyhlášky a užívaná ke 
stanovení mezí aktivity, 

b) hodnotou A2 hodnota aktivity radioaktivní látky jiné než zvláštní formy, uvedená 
v tabulce 2 přílohy č. 3 této vyhlášky nebo odvozená podle přílohy č. 3 této vyhlášky 
a užívaná ke stanovení mezí aktivity, 

c) omezujícím systémem uspořádání štěpných látek v obalovém souboru anebo uspořádání 
částí obalového souboru takovým způsobem, aby byl zajištěn podkritický stav, 

d) zádržným systémem uspořádání částí obalového souboru takovým způsobem, aby se 
zabránilo úniku radioaktivní látky během přepravy, 

e) fixovanou kontaminací jakýkoliv jiný výskyt radioaktivní látky na povrchu obalového 
souboru nebo dopravního prostředku než je nefixovaná kontaminace podle  § 112 
zákona, a to v množství přesahujícím 0,4 Bq/cm2 pro beta, gama nebo alfa zářiče 
s nízkou toxicitou nebo 0,04 Bq/cm2 pro ostatní alfa zářiče, 

f) kontejnerem zařízení pro přepravu baleného nebo nebaleného zboží jedním nebo více 
způsoby dopravy bez překládání jednotlivých položek jeho obsahu; kontejner se 
opatřuje stálým uzávěrem, je dostatečně pevný a odolný pro opakované použití a je 
vybaven zařízením umožňujícím zacházení s ním, zejména překládání mezi dopravními 
prostředky z jednoho druhu dopravy na druhý; kontejnery se dělí na 
1. malý kontejner, jenž má všechny vnější rozměry menší než 1,5 m nebo jehož vnitřní 

obsah není větší než 3 m3, 
2. kontejner střední velikosti (IBC), kterým je přenosný obal na volně ložený náklad 

nemající vnitřní obsah větší než 3 m3, 
3. velký kontejner, kterým je kontejner nesplňující definice uvedené výše v položkách 

1. a 2. tohoto písmene, 
g) výlučným použitím použití dopravního prostředku nebo velkého kontejneru jediným 

přepravcem (odesílatelem nebo příjemcem), jehož instrukcemi se řídí všechny nakládky 
a vykládky v průběhu celé přepravy, 

h) látkou s nízkou hmotnostní aktivitou (LSA) radioaktivní látka, která má vlastní 
hmotnostní aktivitu přirozeně omezenou nebo radioaktivní látka, jejíž průměrná 
hmotnostní aktivita byla úmyslně omezena; přitom vnější stínicí materiály, které látku 
s nízkou hmotnostní aktivitou obklopují, se při stanovení průměrné hmotnostní aktivity 
neberou v úvahu,  
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i) alfa zářičem s nízkou toxicitou přírodní uran, ochuzený uran, přírodní thorium, 235U 
nebo 238U, 232Th, 228Th a 230Th obsažené v rudách a chemických koncentrátech nebo alfa 
zářič s poločasem menším než deset dní, 

j) maximálním normálním provozním tlakem maximální přetlak, který může vzniknout 
v zádržném systému za období jednoho roku při teplotě a slunečním ozáření, které 
odpovídá okolním podmínkám při přepravě za předpokladu nevyužití ventilace, 
vnějšího chlazení pomocným systémem nebo provozních kontrol během přepravy, 

k) přepravním obalem ochranná schránka, která je používána jediným přepravcem jako 
jedna manipulační jednotka k usnadnění dopravy jedné nebo více radioaktivních 
zásilek, 

l) radioaktivní zásilkou obalový soubor včetně jeho radioaktivního obsahu připravený k 
přepravě. Jednotlivé typy obalových souborů a příslušných radioaktivních zásilek jsou 
1. obalový soubor pro vyjmutou zásilku a vyjmutá zásilka, 
2. obalový soubor typu IP-1 a průmyslová zásilka typu IP-1 (typ IP-1), 
3. obalový soubor typu IP-2 a průmyslová zásilka typu IP-2 (typ IP-2), 
4. obalový soubor typu IP-3 a průmyslová zásilka typu IP-3 (typ IP-3), 
5. obalový soubor typu A a radioaktivní zásilka typu A, 
6. obalový soubor typu B(U) a radioaktivní zásilka typu B(U), 
7. obalový soubor typu B(M) a radioaktivní zásilka typu B(M), 
8. obalový soubor typu C a radioaktivní zásilka typu C; 

m) povrchově kontaminovaným předmětem (SCO) pevný předmět, který sám není 
radioaktivní, avšak na jehož povrchu je rozptýlena radioaktivní látka, 

n) neozářeným thoriem thorium, které obsahuje nejvýše 10-7 g 233U na gram 232Th, 
o) neozářeným uranem uran, který obsahuje nejvýše 2.103 Bq plutonia na gram 235U, 

nejvýše 9.106 Bq štěpných produktů na gram 235U a nejvýše 5.10-3 g 236U na gram 235U, 
p) uranem 
1. přírodní uran, včetně chemicky separovaného, ve kterém se vyskytují izotopy uranu 

v množství cca 99,28% hmot. 238U, cca  0,72% hmot. 235U a též nepatrné hmotnostní 
procento 234U, 

2. ochuzený uran s menším hmotnostním podílem 235U než má přírodní uran; v ochuzeném 
uranu se také vyskytuje nepatrný hmotnostní podíl 234U, 

3. obohacený uran s vyšším hmotnostním podílem 235U než 0,72% hmot.; v obohaceném 
uranu se rovněž vyskytuje nepatrný hmotnostní podíl 234U. 

ČÁST DRUHÁ 

PŘEPRAVA RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK A ŠTĚPNÝCH LÁTEK 

§ 3 

Štěpné a radioaktivní látky, k jejichž přepravě je třeba povolení, obalové soubory 
k přepravě štěpných a radioaktivních látek 
[K § 9 odst. 4 písm. a) a b) atomového zákona] 
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(1) Povolení je třeba k přepravě dodávky štěpných látek, pokud součet indexů bezpečné 
podkritičnosti (CSI) radioaktivních zásilek v jednom dopravním prostředku nebo přepravním 
kontejneru vykazuje hodnotu vyšší než 50 anebo pokud se jedná o dodávku jaderného paliva. 

(2) Typy obalového souboru k přepravě štěpných látek se určí podle přílohy č. 3 této 
vyhlášky v závislosti na radioaktivním obsahu radioaktivní zásilky. 

(3) Obalový soubor musí splňovat následující požadavky části I přílohy č. 1 této 
vyhlášky: 
a) pro veškeré obalové soubory požadavky bodů 7. až 21., 
b) pro obalové soubory pro vyjmuté zásilky požadavek bodu 22., 
c) pro obalové soubory typu IP-1, IP-2 a IP-3 požadavky bodů 23. až 30., 
d) pro obalové soubory pro přepravu 0,1 kg a více hexafluoridu uranu požadavky bodů 31. 

až 33., resp. alternativně bodu 34., 
e) pro obalové soubory typu A požadavky bodů 35. až 51., 
f) pro obalové soubory typu B(U) požadavky bodů 52. až 66., 
g) pro obalové soubory typu B(M) požadavky bodů 67. a 68., 
h) pro obalové soubory typu C požadavky bodů 69. až 72., 
i) pro obalové soubory obsahující štěpné látky požadavky bodů 73. až 86. a 
j) pro obalové soubory typu D, resp. typu S příslušné požadavky přílohy č. 2 této vyhlášky. 

(4) Pokud radioaktivní zásilky v dodávce obsahují pouze štěpné látky, které splňují 
požadavky bodu 17. přílohy č. 3 této vyhlášky, jsou vyjmuty z požadavků na radioaktivní 
zásilky obsahující štěpné látky daných ustanoveními bodů 73. až 86. části I přílohy č. 1 této 
vyhlášky. 

(5) Dále je třeba povolení k přepravě dodávky 
a) obsahující radioaktivní zásilku radioaktivních látek zvláštní formy o aktivitě vyšší než 

3.103 hodnoty A1 nebo radioaktivních látek jiných než zvláštní formy o aktivitě vyšší 
než 3.103 hodnoty A2 nebo radioaktivních látek o aktivitě vyšší než 1000 TBq podle 
toho, která z uvedených hodnot je nižší, 

b) radioaktivních látek v obalových souborech typu B(M), které nejsou konstruovány pro 
rozsah teplot od minus 40ºC do plus 70ºC nebo jsou konstruovány tak, aby bylo 
umožněno občasné kontrolované větrání, 

c) radioaktivních látek plavidlem k tomu určeným se stanoveným programem zajištění 
radiační ochrany,  

d) radioaktivních látek, obsahujících nuklidy, jejichž hodnoty A1 a A2, neuvedené 
v tabulce 2. Základní hodnoty radionuklidů přílohy č. 3 této vyhlášky, byly stanoveny 
výpočtem, 

e) radioaktivních látek, obsažených v nástrojích nebo výrobcích a obsahujících nuklidy, 
pro něž hodnoty pro vyjmutí dodávky uvedené ve sloupci 5 tabulky 2. Základní hodnoty 
radionuklidů přílohy č. 3 této vyhlášky, byly nahrazeny hodnotami vypočtenými podle 
International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for 
the Safety of Radiation Sources, Safety Series No. 115, IAEA, Vienna, 1996. 

(6) Typy obalového souboru k přepravě radioaktivních látek, které nejsou štěpnými 
látkami se určí podle přílohy č. 3 této vyhlášky v závislosti na radioaktivním obsahu 
radioaktivní zásilky. 

(7) Obalový soubor musí splňovat požadavky ustanovení § 3 odst. 3, kromě písm. i). 
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§ 4 

Přepravní index, index bezpečné podkritičnosti, kategorie radioaktivní zásilky 
nefixovaná kontaminace a příkon dávkového ekvivalentu  

 [K § 122 odst. 4 písm. a) atomového zákona] 

(1) Způsob určení 
a) přepravního indexu (TI) pro radioaktivní zásilku, přepravní obal, kontejner, nebalené 

látky LSA-I nebo nebalené SCO-I je stanoven v příloze č. 4 této vyhlášky v bodech 23. a 
24. „Určení přepravního indexu“, indexu bezpečné podkritičnosti (CSI) pro dodávky, 
kontejnery a přepravní obaly je stanoven v příloze č. 4 této vyhlášky v bodě 25 . „Určení 
indexu bezpečné podkritičnosti pro dodávky, kontejnery a přepravní obaly“, 

b) indexu bezpečné podkritičnosti pro radioaktivní zásilku je stanoven v části I. přílohy č. 1 
této vyhlášky v bodech 84. „Hodnocení souboru radioaktivních zásilek za normálních 
podmínek přepravy“, 85. „Hodnocení souboru radioaktivních zásilek za podmínek 
nehody při přepravě“ a 86. „Stanovení indexu bezpečné podkritičnosti radioaktivních 
zásilek“, 

c) kategorie radioaktivní zásilky je stanoven v příloze č. 4 této vyhlášky v bodě 29. 
„Kategorie“. 

(2) Nejvyšší přípustné hodnoty pro radioaktivní zásilky, přepravní obaly a přepravní 
prostředky, pokud se vztahují na 
d) přepravní index, index bezpečné podkritičnosti a na příkon dávkového ekvivalentu na 

površích a v daných vzdálenostech od nich jsou určeny v příloze č. 4 této vyhlášky 
v bodech 26. až 28., „Meze pro přepravní index, index bezpečné podkritičnosti a příkon 
dávkového ekvivalentu radioaktivních zásilek a přepravních obalů“, v bodech 64. až 67. 
„Umísťování dodávky na (v) dopravním prostředku a při tranzitním skladování“, 
v bodech 68 až 70 „Dodatečné požadavky na přepravu a tranzitní skladování štěpných 
látek“ a v bodech 71 až 74. „Dodatečné požadavky vztahující se na přepravu po železnici 
a silnici“,  

e) kontaminaci jsou určeny v bodech 8., 9. a 13., 14. „Požadavky na kontrolu kontaminace a 
zajištění netěsných radioaktivních zásilek“ přílohy č. 4 této vyhlášky. 

§ 5 

Technické a organizační podmínky přepravy a dopravy radioaktivní nebo štěpné látky 
 [K § 122 odst. 4 písm. b) atomového zákona]  

(1) Technické a organizační podmínky 
a) před první a před každou další přepravou radioaktivních anebo štěpných látek jsou určeny 

v bodě 1. „Požadavky před první přepravou“ a bodech 2. a 3. „Požadavky před každou 
přepravou“ přílohy č. 4 této vyhlášky, 

b) k zajištění přepravy jednotlivých druhů radioaktivních zásilek jsou určeny v bodech 4. až 
6. „Přeprava jiných věcí“, 7. „Ostatní nebezpečné vlastnosti obsahu“, 8. až 14. 
„Požadavky na kontrolu kontaminace a zajištění netěsných radioaktivních zásilek“ 
a 15. a 16. „Požadavky na zajištění přepravy vyjmutých zásilek“ přílohy č. 4 této 
vyhlášky,  
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c) k bezpečnému oddělení radioaktivních zásilek, přepravních obalů nebo kontejnerů 
obsahující radioaktivní látky a dále některých nebalených radioaktivních látek od 
personálu, obyvatelstva, nevyvolaného fotografického filmu a ostatních nebezpečných 
věcí během přepravy a při tranzitním skladování jsou určeny v bodech 62. a 63. 
„Oddělování při přepravě a při tranzitním skladování“ přílohy č. 4 této vyhlášky,  

d) k bezpečnému umístění dodávky radioaktivních zásilek na (v) dopravním prostředku a při 
tranzitním skladování jsou určeny v bodech 64. až 67. „Umísťování dodávky na (v) 
dopravním prostředku a při tranzitním skladování“ přílohy č. 4 této vyhlášky, 

e) k bezpečnému vzájemnému oddělování skupin radioaktivních zásilek obsahujících štěpné 
látky během přepravy a tranzitního skladování jsou určeny v bodech 68 až 70 „Dodatečné 
požadavky na přepravu a tranzitní skladování štěpných látek“ přílohy č. 4 této vyhlášky.  

(2) Další požadavky k zajištění bezpečné přepravy jsou určeny v příloze č. 4 této 
vyhlášky, a to pokud se vztahují 
a) na přepravní doklady a značení obecně v bodech 45. až 61. „Odpovědnost přepravce“, 
b) na přepravu po železnici a silnici, v bodech 71. až 74. „Dodatečné požadavky vztahující 

se na přepravu po železnici a silnici“, 
c) na přepravu plavidly, v bodech 75. a 76. „Dodatečné požadavky vztahující se na přepravu 

plavidly“, 
d) na leteckou přepravu, v bodech 77. až 79. „Dodatečné požadavky vztahující se na 

leteckou přepravu“, 
e) na mezinárodní přepravu poštou, v bodech 80. a 81. „Dodatečné požadavky vztahující se 

na mezinárodní přepravu poštou“, 
f) na ostatní náležitosti přepravy, týkající se zejména dopravce, v bodech 55. a 82. až 88.  

§ 6 

Požadavky na dokumentaci nezbytnou k přepravě a dopravě radioaktivní anebo štěpné 
látky 

 [K § 121 odst. 4 písm. c) a příloze č. 2 části 4. atomového zákona]  

Požadavky 
a) na náležitostí popisu dodávky v přepravním dokladu stanovuje bod 46. přílohy č. 4 této 

vyhlášky, 
b) na přepravní dokumentace stanovují body 47. až 53. „Prohlášení nebo potvrzení 

přepravce“ přílohy č. 4 této vyhlášky, 
c) na dokumentaci a provozní předpisy, jejichž dostupnost musí zajistit přepravce dopravci 

a které musí mít k disposici stanovují body 54. až 56. „Informace pro dopravce“ a bod 61 
„Dokumentace a provozní předpisy, které musí mít přepravce k dispozici“ přílohy č. 4 
této vyhlášky, 

d) na dokumentaci k žádosti o povolení přepravy, vyžaduje-li přeprava povolení podle § 9 
atomového zákona, stanovuje příloha č. 2 k atomovému zákonu Rozsah a obsah 
dokumentace k povolení v části 4. Dokumentace k povolení přepravy radioaktivní a 
štěpné látky,  

e) na nezbytné výchozí údaje pro výpočet individuálních dávek pracovníků přepravy 
a jednotlivců z kritické skupiny obyvatel a příslušných kolektivních dávek za běžných 
podmínek a normálních podmínek přepravy a za podmínek nehody při přepravě pro 
přepravu radioaktivních látek, obsažených v nástrojích nebo výrobcích a obsahujících 
nuklidy, pro něž hodnoty pro vyjmutí dodávky stanovené prováděcím předpisem, byly 
nahrazeny hodnotami vypočtenými podle principů a metodik dokumentu Mezinárodní 
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agentury pro atomovou energii International Basic Safety Standards for Protection 
against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources, Safety Series No. 
115, IAEA, Vienna, 1996 jsou tyto: 
1. předpokládané použití nástroje nebo výrobku a obsažené v něm radionuklidy, 
2. maximální aktivita radionuklidů v nástroji nebo výrobku, 
3. maximální příkony dávkového ekvivalentu na povrchu a ve vzdálenosti 1 m od 

nástroje nebo výrobku, 
4. chemická a fyzikální forma radionuklidů v nástroji nebo výrobku, 
5. konstrukce nástroje nebo výrobku, zejména zádržný systém a systém stínění záření 

obsažených radionuklidů, 
6. použitý integrovaný systém řízení včetně zajištění jakosti a toho, že nástroje nebo 

výrobky jsou vyrobeny podle projektových specifikací,  
7. verifikační postupy k  nepřekročení mezí aktivity radionuklidů a příkonů dávkového 

ekvivalentu deklarovaných pro nástroj nebo výrobek, 
8. nejvyšší počet nástrojů nebo výrobků, který se předpokládá přepravovat v jedné 

dodávce a ročně. 

§ 7 

Způsob vyrozumění správních orgánů a osob, jichž se týká, o dopravě 
 [K § 121 odst. 4 písm. d) atomového zákona]  

Způsob vyrozumění  
a) příslušných zahraničních úřadů a Úřadu v případě mezinárodních přeprav je určen 

v odstavcích 57. až 60. „Vyrozumění příslušných úřadů“ přílohy č. 4 této vyhlášky, 
b) dopravce přepravcem o nutných opatřeních při dopravě určují body 54. až 56. „Informace 

pro dopravce“ přílohy č. 4 této vyhlášky.  

§ 8 

Způsob označování, vzhled a způsob užívání bezpečnostních značek k označování 
radioaktivní zásilky a dopravního prostředku k její přepravě 

[K § 121 odst. 4 písm. e) atomového zákona]  
(1) Čísla OSN a správný přepravní název jednotlivých radioaktivních zásilek podle 

tabulky 1. přílohy č. 3 této vyhlášky ke správnému označování radioaktivních zásilek stanoví 
bod 30. přílohy č. 4 této vyhlášky. Způsob jejich označování je pak podrobně určen dále 
 bodech 31. až 37. „Označování“ přílohy č. 4 této vyhlášky. 

(2) Způsob užívání bezpečnostních značek k dalšímu označování radioaktivní zásilky je 
určen v bodech 38. a 39. „Opatřování bezpečnostními značkami“ a způsob vyplnění 
bezpečnostních značek popisuje bod 40. „Vyplnění bezpečnostních značek podle 
radioaktivního obsahu“ a body 41. a 42. „Vyplnění bezpečnostních značek pro bezpečnou 
podkritičnost“ přílohy č. 4 této vyhlášky. 

(3) Způsob užívání bezpečnostních značek k označování přepravních obalů, kontejnerů 
a dopravních prostředků velkými bezpečnostními značkami a tabulkami je určen v bodech 43. 
a 44. „Opatřování velkými bezpečnostními značkami a tabulkami“ přílohy č. 4 této vyhlášky. 

(4) Vzhled a rozměry třílistého symbolu radioaktivity, bezpečnostních značek, velkých 
bezpečnostních značek a tabulek ukazují obrázky 1. až 7. přílohy č. 4 této vyhlášky. 
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ČÁST TŘETÍ 

SCHVALOVÁNÍ TYPU 

§ 9 

Výrobky podléhající schválení typu 
[K § 117 odst. 4 atomového zákona] 

(1) Schválení typu podléhají druhy obalových souborů určených pro přepravu anebo 
skladování anebo ukládání radioaktivních anebo štěpných látek, včetně radioaktivních 
odpadů, kterými jsou  
a) obalové soubory typu IP - 2 a IP - 3 pro přepravu štěpných látek, kromě těch, které 

splňují požadavky bodu 17. přílohy č. 3 této vyhlášky, 
b) obalové soubory pro přepravu 0,1 kg a více hexafluoridu uranu, 
c) obalové soubory typu A pro přepravu štěpných látek, kromě těch, které splňují 

požadavky bodu 17. přílohy č. 3 této vyhlášky, 
d) obalové soubory typu B(U), B(M) a C pro přepravu radioaktivních anebo štěpných látek, 
e) obalové soubory pro přepravu radioaktivních anebo štěpných látek vyžadujících 

vícestranné schválení na základě a podle právního předpisu Evropské unie1) nebo jiného 
právního předpisu2), 

f) obalové soubory typu D, určené k ukládání vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva 
nebo radioaktivních odpadů vzniklých jeho přepracováním, 

g) obalové soubory typu S, určené ke skladování radioaktivních anebo štěpných látek anebo 
radioaktivních odpadů, a to pro radioaktivní látky zvláštní formy, jejichž aktivita 
převyšuje hodnoty A1, nebo pro radioaktivní látky jiné než zvláštní formy, jejichž 
aktivita převyšuje hodnoty A2. 
(2) Schválení typu podléhají všechny radioaktivní látky zvláštní formy a radioaktivní 

látky s malou rozptýlitelností. 

§ 10 

Rozsah, náplň a způsob provedení zkoušek a obsah jejich dokumentace a požadavky na 
dokumentaci k žádosti o schválení typu 

[K § 118 odst. 4 atomového zákona] 

(1) Rozsah náplň a způsob provedení zkoušek pro jednotlivé typy obalových souborů pro 
přepravu radioaktivních anebo štěpných látek, radioaktivní látky zvláštní formy a radioaktivní 
látky s malou rozptýlitelností specifikuje příloha č. 1 této vyhlášky, část II „Zkušební 
postupy“. 

(2) Osoba, která provádí zkoušky pro jednotlivé typy obalových souborů pro přepravu 
radioaktivních anebo štěpných látek, radioaktivní látky zvláštní formy a radioaktivní látky 
s malou rozptýlitelností musí splňovat následující: 

                                                 
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných 

věcí. 
2) Zákon o silniční dopravě, vyhlášku č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě 

nebezpečných věcí (ADR), zákon o drahách, vyhlášku č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční 
přepravě (COTIF). 
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a) má pracoviště vybavené pro příslušné zkoušky podle TS-G-1.1 (Rev. 1) (Advisory 
Material for the IAEA Regulations for the Safety Transport of Radioactive Material, 
Safety Guide, IAEA Safety Standard Series No. TS-G-1.1, IAEA, Vienna, 2008), 

b) má zpracovány postupy pro příslušné zkoušky podle SSR-6 (= publikace IAEA 
Regulations for the Safety Transport of Radioactive Material, 2012 Edition, Safety 
Standard Series, No. SSR-6, IAEA, Vienna, 2012),  

c) má pracovníky vyškolené pro příslušné zkoušky podle TS-R-1, 
d) je držitelem nejméně certifikátu ISO 9001, pokud jde o systém řízení, 
e) není ve vztahu závislosti se žadatelem o zkoušku. 

(3) Osoba oprávněná k provádění výpočtů, analýz atd. anebo nezávislých ověření těchto 
výpočtů, analýz atd. místo zkoušek pro jednotlivé typy obalových souborů pro přepravu 
radioaktivních anebo štěpných látek, radioaktivní látky zvláštní formy a radioaktivní látky 
s malou rozptýlitelností, v souladu s body 1 a 2 části II přílohy č. 1 této vyhlášky 
a) používá k takovým výpočtům, analýzám atd. pouze výpočtové programy, které prošly 

s kladným výsledkem procesem hodnocení výpočtových programů ve stanovené oblasti 
pro potřeby Úřadu a byly zařazeny mezi ověřené programy do souboru hodnocených 
programů dle metodiky schválené Úřadem (viz VDS 030/2001, Rev.1),  

b) má pracovníky vyškolené pro příslušné zkoušky podle TS-R-1, 
c) je držitelem nejméně certifikátu ISO 9001, pokud jde o systém řízení, 
d) není ve vztahu závislosti se žadatelem o zkoušku; nezávislost je vyžadována pouze pro 

nezávislé ověřování výpočtů, analýz atd. 

(4) Dokumentace k žádosti o schválení typu pro jednotlivé typy obalových souborů pro 
přepravu radioaktivních anebo štěpných látek, radioaktivních látek zvláštní formy a 
radioaktivních látek s malou rozptýlitelností je dokumentace zkoušek výrobků anebo 
dokumentace výpočtů, bezpečnostních rozborů, analýz, apod., s jejich nezávislým ověřením 
(dále jen „dokumentace zkoušek“) je;  
a) u obalových souborů dokumentace zkoušek podle bodů 13 až 37 části II přílohy č. 1 této 

vyhlášky příslušných jednotlivým typům obalových souborů s vyhodnocením výsledků, 
které se provádí v souladu s body 1 a 2 částí II přílohy č. 1 této vyhlášky; vyhodnocení 
dokládá splnění 
1. pro veškeré obalové soubory požadavky bodů 7. až 21., 
2. pro obalové soubory pro vyjmuté zásilky požadavek bodu 22., 
3. pro obalové soubory typu IP-1, IP-2 a IP-3 požadavky bodů 23. až 30., 
4. pro obalové soubory pro přepravu 0,1 kg a více hexafluoridu uranu požadavky bodů 

31. až 33., resp. alternativně bodu 34., 
5. pro obalové soubory typu A požadavky bodů 35. až 51., 
6. pro obalové soubory typu B(U) požadavky bodů 52. až 66., 
7. pro obalové soubory typu B(M) požadavky bodů 67. a 68., 
8. pro obalové soubory typu C požadavky bodů 69. až 72., 
9. pro obalové soubory obsahující štěpné látky požadavky bodů 73. až 86. a 
10. pro obalové soubory typu D, resp. typu S příslušné požadavky přílohy č. 2 této 

vyhlášky. 
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b) u radioaktivních látek zvláštní formy dokumentace zkoušek podle bodů 4. až 11. části II 
přílohy č. 1 této vyhlášky s vyhodnocením výsledků, které se provádí v souladu s body 1. 
a 2. části II přílohy č. 1 této vyhlášky; vyhodnocení dokládá splnění požadavků bodů 2. 
až 4. části I přílohy č. 1 této vyhlášky, 

c) u radioaktivních látek s malou rozptýlitelností dokumentace zkoušek podle bodů 3. a 12. 
části II přílohy č. 1 této vyhlášky s vyhodnocením výsledků, které se provádí v souladu 
s body 1. a 2. části II přílohy č. 1 této vyhlášky; vyhodnocení dokládá splnění požadavků 
bodu 5. části I přílohy č. 1 této vyhlášky. 

ČÁST ČTVRTÁ 

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ 

§ 11 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 
 

Předsedkyně: 
Ing. Dana Drábová Ph. D. v. r. 
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Pracovní návrh 
 
 

VYHLÁŠKA 
ze dne  

o požadavcích na projekt jaderného zařízení 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona č. .../... Sb., atomový zákon, 
k provedení § 24 odst. 7, § 44 odst. 4 písm. a) a b), § 45 odst. 4 a § 46 odst. 8 zákona: 

§ 1 

Předmět úpravy 

Tato vyhláška upravuje 
a) požadavky na obsah dokumentace pro povolovanou činnost, 
b) výčet bezpečnostních funkcí, které musí jaderné zařízení plnit a jejich rozdělení do 

kategorií podle významu pro jadernou bezpečnost, 
c) bezpečnostní třídy a kritéria pro zařazení vybraných zařízení do těchto tříd, 
d) způsob zajištění ochrany do hloubky, 
e) obsah požadavků na projekt jaderného zařízení podle odstavce 1, odstavce 2 písm. a), b), 

e), g), i), k), l) a m) a odstavce 3 zákona. 
 

ČÁST PRVNÍ 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

§ 2 

Pojmy 

Pro účely této vyhlášky se rozumí 
f) abnormálním provozem stav jaderného zařízení, odchylující se od normálního provozu, 

jehož výskyt lze při provozu jaderného zařízení očekávat; a který nemůže 
vést k závažnému poškození jeho systémů, konstrukcí a komponent, důležitých pro 
jadernou bezpečnost a po kterém je jaderné zařízení schopné normálního provozu,  

g) bezpečnostním limitem mezní hodnota provozního parametru, jejíž překročení znamená 
ohrožení jaderné bezpečnosti nebo radiační ochrany, 

h) bezpečnostní rezervou hodnota rozdílu mezi bezpečnostním limitem a kritériem 
přijatelnosti, 

i) bezpečnostními systémy systémy, určené ke spolehlivému splnění základních 
bezpečnostních funkcí při událostech abnormálního provozu a základních projektových 
nehodách, 

j) bezpečným stavem jaderného zařízení stav normálního provozu a stav při a po událostech 
abnormálního provozu a v havarijních podmínkách, ve kterém je reaktor nebo jaderný 
materiál podkritický a jsou dlouhodobě zajištěny základní bezpečnostní funkce, 
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k) havarijními podmínkami všechny stavy jaderného zařízení nad rámec abnormálního 
provozu, zahrnující základní projektové nehody a rozšířené projektové podmínky včetně 
těžkých havárií, 

l) jednoduchou poruchou událost, vedoucí ke ztrátě schopnosti některého systému, 
konstrukce nebo komponenty vykonávat stanovenou funkci, při níž jsou funkce ostatních 
systémů, konstrukcí a komponent zachovány; následné poruchy v témže systému vedoucí 
ke ztrátě schopnosti některé další jeho konstrukce nebo komponenty vykonávat 
stanovenou funkci vyvolané jednoduchou poruchou považovány za součást této 
jednoduché poruchy,  

m) kvalifikací systému, konstrukce a komponenty na prostředí udržovaný dokumentovaný 
průkaz prověření shody vlastností systému, konstrukce nebo komponenty s projektovými 
požadavky, zaměřený na schopnost plnění funkce v nestandardních podmínkách (v 
průběhu a po projektem uvažované seismické události, v projektem uvažovaných 
podmínkách prostředí nebo při plnění funkce s extrémními projektem předpokládanými 
parametry), 

n) normálním provozem stav jaderného zařízení, při kterém jsou dodrženy limity a 
podmínky bezpečného provozu, 

o) ozářeným palivem palivo, které v aktivní zóně reaktoru prodělalo štěpné reakce  
p) palivovým elementem jaderný materiál hermeticky uzavřený pokrytím,  
q) palivovým souborem seskupení palivových elementů, které jsou do jaderného reaktoru 

zaváženy a vyjímány z něj jako jeden celek,  
r) palivovým systémem projektem určená sestava palivových souborů, a dalších komponent 

aktivní zóny, nezbytných k řízení reaktivity a udržení projektové struktury palivových 
souborů v aktivní zóně reaktoru, 

s) poruchou ze společné příčiny poruchy či selhání několika systémů, komponent nebo 
konstrukcí způsobená jednou specifickou událostí nebo příčinou současně, 

t) porušením palivových elementů narušení hermetičnosti pokrytí palivového elementu, 
umožňující únik radioaktivních látek z palivového elementu, 

u) postulovanou iniciační událostí odchylka od podmínek normálního provozu jaderného 
zařízení, která je nahodilá, předpokládaná a zahrnutá do projektových východisek, jejíž 
rozvoj může vést k abnormálnímu provozu nebo havarijním podmínkám, 

v) postulovanou vícenásobnou poruchou předpokládaná porucha nebo selhání několika 
prvků nebo zálohujících se systémů, vedoucí ke ztrátě bezpečnostní funkce systému 
vlivem stejné iniciační události nebo jiné příčiny,  

w) prakticky vyloučenými takové podmínky, stavy či události, jejichž výskyt je považován 
za prokazatelně fyzikálně nemožný nebo které jsou s vysokým stupněm věrohodnosti 
velmi nepravděpodobné, 

x) projektovým limitem kritérium přijatelnosti, používané pro ocenění schopnosti jaderného 
zařízení zajistit jeho funkci předpokládanou projektem; jsou to zejména limity, stanovené 
právními předpisy a na jejich základě odvozená projektová kritéria, odpovídající způsobu 
analýzy bezpečnosti,  

y) rozšířenými projektovými podmínkami havarijní podmínky, závažnější než základní 
projektové nehody, které jsou uvažovány v procesu projektování a pro které se udrží 
ozáření osob pod odpovídajícími referenčními úrovněmi; musí zahrnovat i rozvoje 
těžkých havárií, které nejsou prakticky vyloučeny  

z) stavy jaderného zařízení kategorie podmínek, ve kterých se může zařízení nalézat a které 
se dělí na:  

- provozní stavy 
• normální provoz (spouštění, provoz na výkonu, odstavování, odstavený stav, 

údržba, testování a výměna paliva) 
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• abnormální provoz v důsledku událostí, které se mohou během životnosti 
jaderného zařízení vyskytnout 

- havarijní podmínky 
• základní projektové nehody 
• rozšířené projektové podmínky, zahrnující i těžké havárie 

aa) stabilizovaným odstaveným stavem jaderného zařízení s reaktorem ustálený stav, 
dosažený působením bezpečnostních systémů, ve kterém je reaktor podkritický a jsou 
zajištěny základní bezpečnostní funkce 

bb) systémem ochranné obálky konstrukce, systémy a komponenty, určené projektem 
k zadržení radioaktivních látek a ionizujícího záření, unikajících z jaderného reaktoru a 
k ochraně jaderného reaktoru proti vnějším hrozbám, 

cc) technickým podpůrným střediskem pracovní skupina nebo skupiny vytvořené a 
vycvičené držitelem povolení, zajištující technickou podporu pracovníků obsluhy 
v souladu s postupy pro zvládání havarijních podmínek a podporu osob, určených 
držitelem povolení pro vyhodnocení radiační situace a pro řízení a provádění zásahů 
podle vnitřních havarijních plánů, 

dd) těžkou havárií havarijní podmínky, při kterých došlo k vážnému poškození palivových 
souborů a nezvratné ztrátě struktury aktivní zóny reaktoru nebo systému bazénu 
skladování jaderného paliva v důsledku tavení jaderného paliva,  

ee) velkým únikem radioaktivních látek únik radioaktivních látek, který vyžaduje zavedení 
ochranných opatření k omezení ozáření osob a životního prostředí,  

ff) základní projektovou nehodou havarijní podmínky, pro které správná funkce 
bezpečnostních systémů zajistí, že nedojde k překročení referenčních úrovní, ani 
překročení limitů ozáření  

gg) základními bezpečnostními funkcemi specifické principy bezpečného využívání jaderné 
energie podle § 44 odst. 2 a 3 atomového zákona. 

 

ČÁST DRUHÁ 

BEZPEČNOSTNÍ CÍLE  

§ 3 

Základní bezpečnostní cíle aplikované v projektu 
(1) Základním prostředkem prevence vzniku podmínek nepříznivých z hlediska 

bezpečnosti i prostředkem zmírnění jejich následků musí být uplatnění základních principů 
bezpečného využívání jaderné energie při projektovém řešení jaderného zařízení i při všech 
činnostech důležitých pro jadernou bezpečnost, které zahrnují i řídící, organizační a provozní 
činnosti. Proces projektování, samotný projekt i všechny související činnosti musí vytvářet 
dostatečný počet nezávislých úrovní ochranných opatření, které zajišťují v případě selhání 
jedné úrovně detekci a kompenzaci tohoto selhání jinou úrovní.  

(2) V procesu projektování musí být brán specifický zřetel na uplatnění prvků a postupů, 
umožňujících zacházení s radioaktivními odpady a budoucí vyřazení a likvidaci jaderného 
zařízení.  

(3) Již od počátečních fází procesu projektování jaderného zařízení a po celou dobu jeho 
životního cyklu musí být soustavně uvažován vliv lidského faktoru a ovlivňování lidského 
výkonu vlastnostmi jaderného zařízení včetně vlivu rozhraní člověk – stroj.    
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ČÁST TŘETÍ 

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PRINCIPY APLIKOVANÉ PŘI PROJEKTOVÁNÍ 

§ 4 
Vnější jevy a události podmiňující projektování a provoz jaderného zařízení 

(1) Jaderná zařízení musí být řešena tak, aby při přírodních jevech, které nelze prakticky 
vyloučit (zemětřesení, vichřice, záplavy a povodně, extrémní vnější teploty, extrémní teploty 
chladící vody, meteorologické srážky všech forem, vlhkost, námraza, působení flóry a fauny, 
apod.), nebo událostech vyvolaných lidskou činností vně jaderného zařízení, které nelze 
prakticky vyloučit (pád letadla, výbuchy, požáry, dopravní a průmyslové nehody v okolí 
jaderného zařízení, elektromagnetické interference nebo jiná ovlivnění technickými 
zařízeními, existujícími mimo jaderné zařízení, apod.) nebyly ohroženy principy bezpečného 
využívání jaderné energie.      

(2) Při projektování jaderného zařízení se musí zohlednit: 
a) vlastnosti území, na které má být, nebo je jaderné zařízení umístěno a to v souladu 

s požadavky zvláštního právního předpisu, 
b) kombinace účinků přírodních jevů nebo vnějších událostí, vyvolaných lidskou činností a 

stavů abnormálního provozu nebo havarijních podmínek, těmito jevy a událostmi 
způsobenými. 
(3) Při projektování nového jaderného zařízení i případných změn projektu jaderného 

zařízení musí být ověřovány možné změny znalostí o vlastnostech území, na kterých je 
jaderné zařízení umístěno, výsledky provozních zkušeností, mezinárodní zkušenosti, stárnutí 
zařízení a nové poznatky výzkumu a vývoje 

(4) Znalosti o vlastnostech území musí být využity při vytváření a aktualizaci 
projektových východisek jaderného zařízení. 

§ 5 
Uplatnění koncepce ochrany do hloubky 

(1) V projektu jaderného zařízení musí být uplatněna koncepce ochrany do hloubky, 
která musí být aplikována na všechny činnosti důležité pro jadernou bezpečnost. Základním 
prvkem ochrany do hloubky v jaderném zařízení musí být vytvoření řady zálohujících se 
fyzických bariér, které jsou vloženy mezi zdroj radioaktivních látek a životní prostředí v okolí 
jaderného zařízení a které, dokud nejsou všechny porušeny, zabrání úniku radioaktivní látek 
do životního prostředí.  

(2) U jaderných zařízení s reaktorem jsou fyzické bariéry obvykle tvořeny:  
a) strukturou materiálu (matricí) jaderného paliva s vysokou chemickou stabilitou a retenční 

schopností bránit úniku štěpných produktů, 
b) povlakem palivových elementů 
c) hermetickou hranicí primárního okruhu chlazení reaktoru a 
d) systémem ochranné obálky. 

(3) U jaderných zařízení uvedených v § 4 odst.2 písm. b) zákona, jejichž součástí není 
reaktor, mohou fyzické bariéry tvořit obalové soubory, a další systémy, konstrukce a 
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komponenty pro výrobu, zpracování, skladování, manipulaci a ukládání jaderných materiálů a 
jiných radioaktivních látek a zpracování a ukládání radioaktivních odpadů.  

(4) Fyzické bariéry u jaderných zařízení s reaktorem musí být chráněny odstupňovaným 
systémem nezávislých technických a organizačních opatření všech úrovní ochrany do 
hloubky, jejichž:  
a) první úroveň zajišťuje vhodným umístěním, projektem, zhotovením, údržbou a 

provozováním prevenci vzniku poruch technických zařízení a událostí a stavů 
abnormálního provozu,  

b) druhá úroveň zahrnuje řízení a zvládání stavů abnormálního provozu a detekci poruch, 
s cílem snížit potenciál rozvoje do havarijních podmínek zlepšením schopnosti jaderného 
zařízení zvládat události abnormálního provozu 

c) třetí úroveň zajišťuje prevenci a zvládání základních projektových nehod a rozšířených 
projektových podmínek s výjimkou těžkých havárií, a dosažení stabilizovaného 
odstaveného stavu a následně bezpečného stavu jaderného zařízení s tím, že cílem 
opatření v třetí úrovni ochrany do hloubky je zajistit, že nehody bez tavení aktivní zóny 
nepovedou k radiační mimořádné události, nebo budou vyžadovat jen minimální opatření 
pro zvládání radiačních mimořádných událostí (zejména nebude třeba jódová profylaxe, 
ani ukrytí, nebo evakuace) a snížit tak, jak je jen rozumně dosažitelné frekvenci možného 
výskytu tavení aktivní zóny a obecně jaderného paliva při zahrnutí všech hrozeb a 
rizikových jevů, poruch a kombinací událostí a radioaktivních látek ze všech zdrojů .  

d) čtvrtá úroveň ochranných opatření zahrnuje zvládání rozšířených projektových podmínek 
a zejména těžkých havárií v jaderném zařízení. Cílem opatření, zahrnutých v této úrovni, 
musí být: 
1. snížení pravděpodobnosti rozvoje a omezení rozsahu těžké havárie, a vzniku radiační 

mimořádné události na tak nízkou úroveň, jaká je rozumně dosažitelná a  
2.  prevence kontaminace rozsáhlých území na dlouhou dobu.  

e) čtvrtá úroveň musí zahrnovat záložní prostředky pro plnění základních bezpečnostních 
funkcí v případě, že shora uvedené tři úrovně ochranných opatření selžou následkem: 
1. málo pravděpodobných iniciačních událostí (požáry, vnější události), 
2. kombinací více poruch systémů, konstrukcí a komponent a 
3. nesprávným zásahem pracovníků obsluhy jaderného zařízení včetně možné 

kombinace s poruchou systémů, konstrukcí a komponent, 
f) pátá úroveň zahrnuje opatření na ochranu pracovníků jaderného zařízení při radiační 

nehodě a ochranná opatření na ochranu obyvatelstva a životního prostředí při radiační 
havárii podle požadavků Atomového zákona, v platném znění, a jeho prováděcích 
předpisů. 
(5) Projektem musí být pomocí úrovní ochrany do hloubky dosažena v prakticky 

proveditelné míře, účinná prevence:   
a) ohrožení integrity a funkce fyzických bariér, 
b) ztráty funkce jedné nebo více fyzických bariér v důsledku iniciační události, 
c) ztráty funkce jedné fyzické bariéry v důsledku ztráty funkce jiné fyzické bariéry, 
d) ztráty funkce bariéry v důsledku chyb v obsluze nebo údržbě jaderného zařízení. 

(6) Projekt musí obsahovat technická a organizační opatření pro zvládání těžkých havárií, 
pokud by mohly vzniknout v důsledku extrémních vnějších jevů a neočekávaných kombinací 
poruch, a to tak, aby byla zajištěna co nejdéle funkce poslední fyzické bariéry a byly dosaženy 
bezpečnostní cíle čtvrté úrovně ochrany do hloubky.  
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(7) V projektu se nesmí obecně připouštět provoz při porušení funkce jedné fyzické 
bariéry, zdůvodněný existencí ostatních fyzických bariér. Povolení odchylky od tohoto 
pravidla musí být zdůvodněno minimálně analýzou rizika pro vybrané režimy provozu.  

(8)  Projekt musí zajistit v prakticky proveditelném rozsahu nezávislost různých úrovní 
ochrany do hloubky tak, aby porucha systému, konstrukce nebo komponenty a ztráta 
bezpečnostní funkce jedné úrovně ochrany do hloubky nezhoršila účinnost bezpečnostních 
funkcí ostatních úrovní ochrany do hloubky, potřebných k eliminaci nebo ke zmírnění 
důsledků iniciační události. Úroveň nezávislosti musí být prokázána deterministickými 
metodami analýzy i pravděpodobnostním hodnocením rizika.  

(9) Při projektování systémů pro zvládání rozvojů iniciačních událostí jednotlivými 
úrovněmi ochrany do hloubky mohou být pro vytváření systémů vyšší úrovně ochrany do 
hloubky sdíleny se systémy nižší úrovně ochrany do hloubky pouze ty systémy, konstrukce a 
komponenty, které vykonávají pouze pasivní funkci a u kterých je prokázáno, že nebudou ve 
všech scénářích odezvy jaderného zařízení na postulované vnější a vnitřní iniciační události 
porušeny.  

§ 6 

Zajištění základních bezpečnostních funkcí 
(1) Projekt jaderného zařízení s jaderným reaktorem musí být proveden tak, aby při 

normálním a abnormálním provozu i v havarijních podmínkách byly projektem určené 
systémy, konstrukce a komponenty důležité pro jadernou bezpečnost schopny spolehlivě 
zajišťovat základní bezpečnostní funkce tak, aby byly dodrženy limity ozáření nebo 
referenční úrovně ozáření.  

(2) Pro zajištění základních bezpečnostních funkcí musí být přednostně použity 
inherentně bezpečné prvky, např. prvky využívající k řízení reaktivity záporných fyzikálních 
zpětných výkonových vazeb a nezávislé vícenásobně zálohované aktivní systémy, konstrukce 
a komponenty s vysokou spolehlivostí. Dále musí být tam, kde je to možné, přednostně 
využívány systémy, konstrukce a komponenty, které v okamžiku zásahu nevyžadují vnější 
dodávku energie, nebo které při ztrátě dodávky energie zůstanou ve stavu příznivém 
z hlediska bezpečnosti (dále „bezpečná porucha“).  

(3) Pro zajištění základních bezpečnostních funkcí musí být do projektu jaderného 
zařízení začleněny systémy odvodu tepla do okolního prostředí a spolehlivé zdroje energie, 
které umožní odvádět teplo ve všech provozních stavech, i v havarijních podmínkách, 
spolehlivě a dlouhodobě tak, aby nebyla překročena projektová kritéria přijatelnosti. 

§ 7 

Kategorizace vybraných zařízení zařazením do bezpečnostních tříd 
(1) Dílčí systémy, konstrukce a komponenty jaderného zařízení jsou v procesu 

projektování členěny z hlediska vlivu na jadernou bezpečnost na:  
a) systémy, konstrukce a komponenty nedůležité pro jadernou bezpečnost  
b) systémy, konstrukce a komponenty s vlivem na jadernou bezpečnost 
c) systémy, konstrukce a komponenty důležité pro jadernou bezpečnost a plnící 

bezpečnostní funkce (vybraná zařízení), zahrnující: 
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1. systémy, konstrukce a komponenty, jejichž selhání může vest k ozáření pracovníků 
nebo obyvatelstva, 

2. systémy, konstrukce a komponenty určené pro prevenci rozvoje postulovaných 
iniciačních událostí do havarijních podmínek, 

3. prostředky sloužící k omezení (zmírnění) důsledků selhání zařízení, 
(2) Prostředky sloužící k omezení (zmírnění) důsledků selhání zařízení se dělí na  

a) systémy, konstrukce a komponenty související s jadernou bezpečností, které nejsou částí 
bezpečnostních systémů,  

b) bezpečnostní systémy, určené ke spolehlivému splnění základních bezpečnostních funkcí 
při událostech abnormálního provozu a základních projektových nehodách, a které jsou 
tvořeny: 
1. ochrannými systémy, které monitorují bezpečnostně důležité veličiny nebo stavy 

jaderného zařízení a které automaticky vyvolají zásah k prevenci nebezpečných či 
potenciálně nebezpečných podmínek  

2. výkonnými systémy, tvořenými souborem systémů, které od iniciace ochrannými 
systémy zajišťují příslušné bezpečnostní funkce, 

3. podpůrnými systémy, zajišťujícími podpůrné funkce pro funkci ochranných a 
výkonných systémů. 

(3)  Aby byla zajištěna odpovídající výkonnost, spolehlivost a funkčnost systémů, 
konstrukcí a komponent při plnění bezpečnostní funkce, musí být systémy, konstrukce a 
komponenty důležité pro jadernou bezpečnost, zahrnující technické i programové vybavení, 
identifikovány a zařazeny do kategorií – bezpečnostních tříd (tj. klasifikovány) na základě 
závažnosti bezpečnostní funkce, kterou zajišťují, a stanoveny:  

a) technické požadavky a normy na jejich návrh, výrobu, montáž, kontroly a údržbu, 

b) požadavky na zajištěné zásobování energií a prokázanou odolnost (kvalifikaci) na 
podmínky pracovního prostředí a zátěží od vnějších vlivů, 

c) požadavky na zaručenou pohotovost pro provedení bezpečnostní funkce, 
předpokládané v bezpečnostních analýzách, 

d) požadavky na zajištění kvality. 

(4) Kategorizace podle závažnosti bezpečnostní funkce musí vycházet z analýz 
provedených deterministickými metodami, doplněných hodnocením pravděpodobnostními 
metodami při uvážení těchto faktorů: 
a) jaký je následek selhání při provedení bezpečnostní funkce; 
b) jaká je četnost výskytu postulovaných iniciačních událostí, pro které by mohlo být 

požadováno plnění bezpečnostní funkce; 
c)  jaký je příspěvek bezpečnostní funkce k dosažení stabilizovaného odstaveného stavu, 

nebo bezpečného stavu jaderného zařízení.  
(5) Musí být provedena kategorizace bezpečnostních funkcí, které jsou potřebné pro 

zajištění základních bezpečnostních funkcí ve všech stavech jaderného zařízení a úrovních 
ochrany do hloubky. Jsou to zejména ty, které jsou zaručeny v havarijních analýzách, 
prokazujících bezpečnost jaderného zařízení, ale i ostatní funkce, zajišťující předcházení 
nehodám, jejich detekci, zvládání a omezení jejich následků. Tyto bezpečnostní funkce 
mohou být doplněny funkcemi, které omezují četnost provozních událostí a tedy i zásahů 
vybraných zařízení. 
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(6) Bezpečnostní funkce se dělí do dvou základních kategorií: 

a) Pasivní bezpečnostní funkcí systému, konstrukce nebo komponenty je bezpečnostní 
funkce zajišťovaná bez vnější dodávky energie a bez řízené iniciace. Funkce je zajišťována 
odolností a vhodným uspořádáním systému, konstrukce nebo komponenty samovolně. 

b) Aktivní bezpečnostní funkcí systému, konstrukce, nebo komponenty je bezpečnostní 
funkce, působící na základě iniciace jiným systémem nebo pracovníky obsluhy při využití 
projektem určených zdrojů energie a dalších médií. Může to být i využití naakumulované 
energie a médií na základě iniciace. 

(7) Z hlediska závažnosti důsledků selhání bezpečnostní funkce se považuje selhání: 
a) za vysoce závažné 

1. když vede k úniku radioaktivních látek, vyvolávajícímu překročení limitů ozáření 
obyvatelstva,  

2. nebo způsobí překročení kritérií přijatelnosti pro základní projektové nehody 
v jaderném zařízení, 

b) za středně závažné: 
1. když vede k úniku radioaktivních látek, který nezpůsobí překročení limitů ozáření 

obyvatelstva,  
2. nebo způsobí překročení kritérií přijatelnosti pro události abnormálního provozu, 

c) za méně závažné, když vede k překročení limitů ozáření pracovníků jaderného zařízení  
(8) Závažnost selhání je dále hodnocena podle frekvence havarijní iniciace funkce, která 

odpovídá uvažované frekvenci výskytu postulované iniciační události, pro jejíž zvládání je 
funkce iniciována.  

(9) Důležitost dosaženého cíle se hodnotí velikostí příspěvku bezpečnostní funkce 
k dosažení odstaveného stabilizovaného stavu a bezpečného stavu jaderného zařízení.  

(10) Vybraná zařízení, která plní více funkcí, musí být zařazena do bezpečnostní třídy, 
která odpovídá jejich bezpečnostní funkci s největším vlivem na bezpečnost. 

(11) Pomocná zařízení, zajišťující provozuschopnost vybraných zařízení , musí být také 
zařazena do bezpečnostních tříd stejným způsobem  

(12) Porucha pomocného zařízení nesmí omezit plnění bezpečnostních funkcí 
redundantních částí bezpečnostních systémů, nebo systémů, zajišťujících pro ně diverzní 
bezpečnostní funkce  

(13) Selhání bezpečnostní funkce první úrovně ochrany do hloubky smí mít maximálně 
méně závažné důsledky, odpovídající událostem abnormálního provozu, selhání funkce druhé 
úrovně ochrany do hloubky smí mít maximálně středně závažné důsledky, odpovídající 
důsledkům, přípustným pro základní projektové nehody, selhání funkce třetí úrovně ochrany 
do hloubky smí mít důsledky, odpovídající rozšířeným projektovým podmínkám. 

(14) Součástí projektu jaderného zařízení musí být i postupy pro vypracování 
dokumentace vybraných zařízení, ověřující a validující jejich pevnostní i seismickou 
odolnost, funkčnost a spolehlivost po celou dobu jejich projektové životnosti v prostředí, 
odpovídajícím jejich provozním podmínkám a jejich projektované funkci v havarijních 
podmínkách (kvalifikaci vybraných zařízení na prostředí). 
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(15) Běžně užívaná kritéria pro zařazení vybraných zařízení do bezpečnostních tříd na 
základě kategorizace bezpečnostních funkcí jsou pro některá jaderná zařízení specifikována 
v příloze 1 tohoto předpisu. 

§ 8 

Řízení a zabezpečování kvality v procesu projektování 
(1) Musí být zaveden systém řízení, aplikující požadavky na zabezpečení kvality, kterým 

zajistí, že jakékoliv činnosti, záměry a požadavky nebudou řešeny jednotlivě či odděleně od 
požadavků bezpečnosti. 

(2) Vztahy a odpovědnosti jednotlivých účastníků procesu projektování a s ním 
souvisejících procesů musí být jednoznačně stanoveny. 

(3) Pro činnosti při projektování v období před uvedením jaderného zařízení do provozu 
musí být formálně ustanovena právně i odborně způsobilá osoba (organizace), odpovědná za 
celý proces projektování a zajištění integrity projektu v období výstavby a uvádění do 
provozu. 

(4) Držitel povolení k provozu jaderného zařízení musí ve svém systému řízení zavést 
odpovídající opatření, aby zajistil dostatečnou znalost všech stránek projektu, nutných pro 
zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany při provozu i v případě změn projektu a 
provozních podmínek ve své organizaci. Těmito opatřeními musí být mj. určení organizační 
jednotky, odpovědné za znalost a bezpečnost projektu  

§ 9 

Ověřené metody a technologie  
(1) Projekt jaderného zařízení musí přednostně používat současné, avšak ověřené 

technologie a projektové metody a musí být v souladu s příslušnými předpisy a 
odpovídajícími projektem stanovenými národními nebo mezinárodními normami. Přínos 
nových metod a technologií musí být prokázán a doložen dostatečnými zkušenostmi, 
zkouškami nebo výzkumem.  

(2) Použité technické předpisy, normy, požadavky, pravidla, výpočetní programy pro 
činnosti při projektování musí být jednoznačně určeny, musí být zajištěna a ověřena jejich 
aplikovatelnost na jaderná zařízení a soulad s mezinárodně přijatou praxí. Pokud je použita 
jejich kombinace, musí tvořit konzistentní celek a musí být prokázána jejich vzájemná 
kompatibilita a použitelnost. Zahraniční dokumenty a programy musí zaručovat míru ochrany 
oprávněného zájmu odpovídající míře této ochrany v České republice. 
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ČÁST ČTVRTÁ 

ODOLNOST A OCHRANA PROTI NEBEZPEČÍ, PLYNOUCÍMU Z VLASTNOSTÍ 
ÚZEMÍ K UMÍSTĚNÍ JADERNÉHO ZAŘÍZENÍ A VNITŘNÍM RIZIKŮM 

§ 10 

Projektová východiska 
(1) Musí být definována a dokumentována projektová východiska stanovující:, 

a) předpokládané stavy jaderného zařízení včetně v projektu předpokládaných vnitřních 
událostí na jaderném zařízení a jejich následků, jejich kategorie a jim příslušná kritéria 
přijatelnosti , 

b) možné vnější vlivy a události a jejich kombinace, které mohou vést k nežádoucí změně 
stavu jaderného zařízení, a z toho plynoucí požadavky na odolnost projektu, 

c) specifikaci bezpečnostních a provozních funkcí a požadavků na vlastnosti systémů, 
konstrukcí a komponent důležitých pro jadernou bezpečnost, určených a nezbytných pro 
bezpečné zvládání jednotlivých kategorií stavů jaderného zařízení a pro plnění 
bezpečnostního cíle podle požadavků právních předpisů, 

d) specifické předpoklady a hodnoty (kritéria přijatelnosti), představující ohraničující meze 
funkčnosti a bezpečnosti projektu (za kterých jsou uvedené funkce splněny), musí 
vycházet z právních předpisů, obecně uznávané praxe a nebo musí být odvozeny 
z analýz, založených na výpočtech nebo experimentech a na výchozích znalostech a 
zkušenostech dodavatele projektu, 

e) v odůvodněných případech také metody analýz průkazů jaderné bezpečnosti a radiační 
ochrany, fyzické ochrany, zvládání radiačních mimořádných událostí a další podpůrné 
informace.  
(2) Musí být specifikovány základní vnější projektové události na základě posouzení 

vhodnosti území a plnění kritérií pro umístění jaderného zařízení.  

(3) Nejméně příznivé události, vyplývající z hodnocení jednotlivých vlastností území za 
období, omezené vylučujícím kritériem, musí být určující pro stanovení základních vnějších 
projektových událostí. Pro vnější jevy, pro která není stanoveno vylučující kritérium, je 
možné využít kritérií přijatelnosti podle odpovídajících norem. Frekvence výskytu základní 
vnější projektové události nesmí být větší než 10-4 za rok, pokud nelze kvalifikovaně 
zdůvodnit změnu této hodnoty (např. pro extrémní vítr) .  

(4) Základní vnější projektové události musí být srovnány s odpovídajícími historickými 
daty, aby bylo ověřeno, že jsou historicky známé události pokryty s dostatečnou rezervou. 

(5) Projektem musí být zajištěno, že pro základní vnější projektové události a jejich 
vysoce pravděpodobné kombinace bude zajištěno naplnění principů bezpečného využívání 
jaderné energie. Koncepce naplnění těchto principů v projektu musí být zaručena: 
a) odpovídající odolností vybraných zařízení a dalších zařízení, nedůležitých pro jadernou 

bezpečnost, jejichž porušení nebo selhání by mohlo ovlivnit vybraná zařízení, a to tak, 
aby s dostatečnou rezervou odolaly důsledkům vnějších vlivů, 

b) jak je to jen rozumně možné pasivními charakteristikami těchto zařízení a nebo 
dodatkovými pasivními opatřeními, 

c) zásahem bezpečnostních systémů a zásahem dalších systémů souvisejících s bezpečností 
na základě zásahů pracovníků obsluhy podle příslušných předpisů v případě touto 
událostí vyvolané nahodilé následné poruchy. 
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(6) Koncepce naplnění principů bezpečného využívání jaderné energie musí být zajištěna 
i pro vnější události a jevy (rizika) a rozvoje událostí, spadající do rozšířených projektových 
podmínek. Koncepce musí: 
a) vzít v úvahu předpokládané možnosti rozvoje následků události, 
b) zajistit postupy a prostředky pro ověření stavu jaderného zařízení po události, 
c) vzít v úvahu, že událost tohoto typu může způsobit poruchy zálohujících se systémů, 

konstrukcí a komponent, více jaderných zařízení na jedné lokalitě, ztrátu regionální 
infrastruktury, vnějších dodavatelů a další možných protiopatření, 

d) zajistit, že zůstanou k dispozici dostatečné zdroje i na lokalitách s více jadernými 
zařízeními, u kterých se předpokládá sdílení pomocných zařízení a služeb, 

e) zajistit, aby nebyla negativně ovlivněna ochrana proti jiným v projektu uvažovaným 
vnitřním událostem. 

f) zahrnovat procesy monitorování a výstrahy, je-li výstražný systém realizovatelný. Je-li to 
možné, stanoví se intervenční úrovně sledovaných parametrů, které umožní zjednodušení 
aktivizace ochranných opatření a zahájení prověrek jaderného zařízení po události, 

g) obsahovat opatření pro výměnu pracovníků a zajištění dodávek při dlouho trvajících 
událostech. 
(7) Při hodnocení vnějších jevů (rizik) a rozvojů událostí, spadající do rozšířených 

projektových podmínek a výběru rozumně proveditelných úprav projektu, zaměřených na 
možné extrémní události, musí být provedena analýza, která musí tak, jak je jen rozumně 
možné, zahrnovat: 
a) stanovení úrovně závažnosti události, při které nebude možné zajistit plnění principů 

bezpečného využívání jaderné energie,  
b) dokladování dostatečných rezerv do ztráty odolnosti a funkčnosti systémů, konstrukcí a 

komponent důležitých pro jadernou bezpečnost,  
c) identifikaci, zhodnocení a uplatnění nejodolnějších prostředků, vhodných pro zajištění 

principů bezpečného využívání jaderné energie, 
d) dokladování splnění požadavků odstavce 6 písm. c), d).  a e) a § 9. 

(8) S využitím deterministických a pravděpodobnostních metod nebo jejich kombinací 
musí být sestaven seznam nahodilých samostatných postulovaných vnitřních iniciačních 
událostí, které mohou mít významný vliv na bezpečnost jaderného zařízení, a také těch, které 
mohou být způsobeny vnitřními nebo vnějšími vlivy, vyvolanými přírodními jevy i lidskou 
činností a nebo kombinacemi těchto událostí  

(9) Musí být provedena kategorizace vnitřních postulovaných iniciačních událostí 
s ohledem na předpokládanou četnost jejich výskytu a závažnost možné radiační mimořádné 
události v souladu s principy ochrany do hloubky. Pro každou kategorii postulovaných 
iniciačních událostí musí být stanovena radiační a technická projektová kritéria přijatelnosti 
tak, aby iniciační události s vysokou četností výskytu měly pouze nevýznamné radiační 
následky a a možné radiační havárie měly velmi nízkou četnost výskytu 

(10) Kritéria přijatelnosti a technické požadavky musí být definovány i pro jednotlivá 
vybraná zařízení, zejména pro systémy, konstrukce a komponenty, tvořící fyzické bariéry 
proti úniku radioaktivních látek. 

(11) Projektová východiska a aktuální fyzický stav systémů, konstrukcí a komponent a 
jeho dokumentace musí být trvale v souladu. Projektová východiska musí být pravidelně 
hodnocena (např. při periodickém hodnocení bezpečnosti) a musí být provedeny jejich revize 
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či doplnění, případně provedeny odpovídající modifikace jaderného zařízení, tak, jak je to jen 
rozumně proveditelné a odůvodněné odpovídajícím zlepšením bezpečnosti. 

§ 11 

Hodnocení bezpečnosti 
(1) Hodnocení bezpečnosti projektu deterministickými metodami musí analyzovat a 

vyhodnotit odolnost systémů, konstrukcí a komponent jaderného zařízení proti vnějším 
vlivům, odezvu jaderního zařízení na postulované projektové iniciační události a na 
vícenásobné poruchy spadající do rozšířených projektových podmínek a prokázat 
a) správnost definování projektových východisek jaderného zařízení jako celku i jeho 

jednotlivých částí, 
b) plnění bezpečnostních funkcí a kritérií přijatelnosti, 
c) dostatečný konzervatizmus metod hodnocení a bezpečnostní rezervy, 
d) že zvládání projektem předpokládaných provozních stavů, základních projektových 

nehod a vybraných rozšířených projektových podmínek je možné zajistit zásahem 
automatické funkce bezpečnostních systémů v kombinaci s předepsanými zásahy 
pracovníků obsluhy, 

e) správnost nastavení řídících a ochranných systémů; přijatelnost jejich odezvy, včetně 
zohlednění odezev plánovaných zásahů pracovníků obsluhy; správné zohlednění 
podmínek možných rušivých vlivů systémů nesouvisejících s bezpečností či falešného 
zapracování ochranných systémů nebo chyb pracovníků obsluhy. 
(2) Hodnocení deterministickou metodou musí být prováděno pokud možno metodami a 

prostředky nejlepšího odhadu , které využitím reálných hodnot parametrů stanovují realistický 
průběh událostí a jejich následků jako odezvu skutečné konfigurace jaderného zařízení. Pro 
průkaz bezpečnosti jaderného zařízení při zvládání událostí abnormálního provozu a 
základních projektových nehod musí být použity konzervativní předpoklady analýzy, a jak je 
to jen prakticky možné, vyhodnoceny neurčitosti vstupních parametrů a výsledků analýzy a 
konzervativnost vstupních předpokladů analýz. Pro ověřování jaderné bezpečnosti jaderného 
zařízení se musí používat metod, odpovídajících aktuálně dosažené úrovni vědy a techniky. 

(3) Pro každý projekt jaderného zařízení s reaktorem musí být vyvinuty a používány 
specifické pravděpodobnostní bezpečnostní analýzy rizika poškození aktivní zóny a úniků 
radioaktivních látek (PSA úrovně 1 a 2) tak, aby: 
a) příslušné modely obsahovaly všechny předpokládané provozní stavy jaderného zařízení a 

všechny podstatné iniciační události včetně vlivu vnitřních požárů, záplav, nepříznivých 
povětrnostních podmínek, seismických událostí a lidských zásahů, 

b) bylo prokázáno, že projekt je vyvážený tak, že žádný prvek nebo postulovaná iniciační 
událost nezpůsobuje nepřiměřeně vysoký příspěvek k celkovému riziku a že bariéry a 
úrovně ochrany do hloubky plní uspokojivě svoji funkci, 

c) bylo prokázáno, že existuje dostatečná prevence před vlivy malých odchylek parametrů 
jaderného zařízení, které by mohly způsobit velké změny jeho provozních podmínek 
zajištěním dostatečných rezerv. 
(4) Analýzy, provedené v rámci hodnocení bezpečnosti musí být ověřitelné a 

opakovatelné. 

(5) Součástí hodnocení jaderného zařízení musí být i vypracování průkazné dokumentace 
vybraných zařízení, ověřující jejich pevnostní i seismickou odolnost, funkčnost 
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v odpovídajícím prostředí a životnost. Dynamické účinky proudu médií, nebo letících 
předmětů, související s roztržením potrubí jaderného zařízení, by měly být prakticky 
vyloučeny.  

§ 12 

Základní projektové události 
(1) V analýzách základních projektových událostí musí být v projektu brány v úvahu jako 

postulované iniciační událost všechny reálně možné jednotlivé nahodilé samostatné poruchy a 
chybné zásahy pracovníků obsluhy, i představitelné kombinace jednotlivých událostí, které by 
mohly vzniknout v důsledku nedostatečné odolnosti systémů, konstrukcí a komponent proti 
základní vnějším projektovým jevům které musí být uvažovány jako součást projektových 
východisek z hlediska možné četnosti výskytu. 

(2)  Při průkazu bezpečnosti projektu musí být prokázáno plnění základních 
bezpečnostních funkcí ve třetí úrovni ochrany do hloubky, a to konzervativně pouze se zásahy 
bezpečnostních systémů. Funkce ostatních systémů musí být zahrnuty tak, že zhoršují průběh 
události.  

(3) V analýzách postulovaných iniciačních událostí základních projektových nehod musí 
být uvažován výskyt nejzávažnější jednoduché poruchy aktivních bezpečnostních systémů. 
Avšak není třeba uvažovat selhání systémů, konstrukcí a komponent, plnících pasivní funkci, 
pokud je prokázáno, že se jedná o prakticky vyloučené podmínky.  

(4) Při analýze postulované iniciační události a jejích dopadů musí být vliv 
bezpečnostních systémů zohledněn tak, aby jejich fungování odpovídalo jejich uspořádání, 
nejméně příznivému pro přijatelný průběh události. Jakékoliv selhání jiných systémů, 
konstrukcí a komponent, které vznikne jako důsledek postulované iniciační události, je 
považováno za součást původní iniciační události. 

(5) Musí být dokladováno, že vliv nejistot a výrobních tolerancí na výsledek analýz byl 
zohledněn s dostatečnou rezervou. 

§ 13 

Rozšířené projektové podmínky 
(1) S využitím kombinace deterministických a pravděpodobnostních metod a 

inženýrského úsudku musí být proveden výběr bezpečnostně nejvýznamnějších událostí, 
vyvolaných vznikem vícenásobných poruch o společné příčině v bezpečnostních systémech 
nebo neočekávanou kombinací poruch (tzv. rozšířené projektové podmínky), zahrnující: 
a) extrémní souběh více událostí, které se vyskytují běžně ve všech stavech jaderného 

zařízení, 
b) souběh událostí vyvolaných extrémními vnitřními událostmi, nebo vnějšími jevy (riziky) 
c) poruchy o společné příčině na vybraných zařízeních, 
d) souběh poruch všech reaktoru a skladů vyhořelého paliva na jedné lokalitě, 
e) události, které mají potenciál ovlivnit všechna jaderná a jiná technická zařízení na 

lokalitě, a způsobit interakci mezi nimi a ovlivnit i okolní infrastrukturu. 
(2) Musí být provedeny jejich bezpečnostní analýzy a stanoveny ty kombinace událostí, 

pro které musí být na rozumně proveditelné úrovni v projektu jaderného zařízení uplatněna 
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odpovídající preventivní či zmírňující technická a organizační opatření pro plnění základních 
bezpečnostních funkcí,  

(3) Pro analýzy těchto rozšířených projektových podmínek mohou být stanovena méně 
konzervativní kritéria přijatelnosti, mohou být použity realistické předpoklady analýzy, není 
nutné uplatňovat kritérium jednoduché poruchy, lze uvažovat zásahy systémů 
neklasifikovaných jako bezpečnostní apod.).  

(4) U provozovaných jaderných zařízení musí být vyhodnoceny i průběhy a radiační 
důsledky těžkých havárií, které nemají charakter prakticky vyloučených podmínek: 
a) za účelem identifikace prakticky proveditelných opatření pro prevenci vzniku a rozvoje 

havárií a pro řízení a zmírňování jejich následků, 
b) jako podklad pro vypracování návodů pro zvládání havárií a pro výcvik pracovníků 

obsluhy, 
c) jako podklad pro vypracování plánů na ochranu obsluhy a obyvatelstva a zavedení 

zmírňujících opatření k omezení dopadů úniků radioaktivních látek ohrožujících 
pracovníky, obyvatelstvo a životní prostředí. 
(5) U nově projektovaných jaderných zařízení musí být cílem analýz a odpovídajících 

technických a organizačních opatření v rámci projektu, aby 
a) těžké havárie aktivní zóny reaktoru, bazénů skladování vyhořelého a ozářeného jaderného 

paliva a dalších systémů pro manipulace s jadernými materiály, které by mohly vést na 
časné nebo velké úniky radioaktivních látek do okolí, byly prakticky vyloučeny, 

b) u těžkých havárií, které nemají charakter prakticky vyloučených podmínek a jejichž 
radiační následky mohou být významné, bylo zajištěno, že budou nutná pouze omezená 
ochranná opatření pro obyvatelstvo, tj. nebude nutná evakuace obyvatel 
z bezprostředního okolí jaderného zařízení, bylo nutné nejvýše časově omezené ukrytí 
obyvatelstva a nebyla nutná dlouhodobá omezení v používání potravin pocházejících 
z okolí jaderného zařízení, a byl dostatečný čas pro uplatnění i těchto omezených 
opatření. 
(6) Přes tato opatření musí být i za situace, kdy by bylo možné považovat výskyt těžkých 

havárií za prakticky vyloučený, provedeny analýzy pro stanovení odpovídajících opatření ve 
čtvrté úrovni ochrany do hloubky pro postulované těžké havárie, odpovídající typu jaderného 
zařízení s cílem zadržet a uchladit poškozenou a tavící se aktivní zónu, skladované palivo, 
nebo manipulované jaderné materiály, a zabránit tak, jak je to jen možné rozvoji následné 
štěpné reakce. 

(7) Analýzy událostí rozšířeních projektových podmínek musí: 
a) být provedeny ověřenými metodami a s použitím rozumné míry konzervativizmu, 
b) být kontrolovatelné, a s jasným vyhodnocením neurčitostí analýzy, 
c) identifikovat prostředky pro prevenci vážného poškození jaderného paliva a zmírnění 

průběhů těžkých havárií, 
d) vyhodnotit potenciální vnitřní a vnější radiologické důsledky, 
e) demonstrovat dostatečné rezervy do ztráty projektových charakteristik jaderného 

zařízení., 
f) uvážit uspořádání jaderného zařízení, schopnosti jeho systémů, podmínek, spojených 

s vybranými scénáři a proveditelnost akcí, potřebných pro zvládání mimořádných 
událostí. 

g) odrážet výsledky PSA úrovně 1 a 2, 
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h) určit koncový stav události, nejlépe dosažení bezpečného stavu jaderného zařízení a určit 
požadavky na dobu trvání funkce potřebných systémů, konstrukcí a komponent. 
(8) Musí být prokázáno, že systémy, konstrukce a komponenty, projektované pro 

prevenci a zvládání rozšířených projektových podmínek (včetně případných 
mobilních zařízení a jejich připojovacích bodů) mají dostatečnou kapacitu a 
schopnosti a jsou přizpůsobeny podmínkám při zajišťování odpovídající funkce po 
potřebnou dobu. 

(9) I v rozšířených projektových podmínkách musí projekt zajistit prostředky 
k dlouhodobému zajišťování podkritičnosti aktivní zóny a bazénu skladování 
vyhořelého a ozářeného jaderného paliva. 

(10) Lokality s jaderným zařízením musí být nezávislé na vnějších dodávkách 
energií a médií pro podporu těchto bezpečnostních funkcí minimálně pro období, pro 
které není s vysokou věrohodností prokázáno, že je možné je obnovit. 

 

ČÁST PÁTÁ 

POŽADAVKY NA VYBRANÁ ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA 
 BEZPEČNOSTNÍCH FUNKCÍ 

§ 14 

Spolehlivost systémů, konstrukcí a komponent důležitých pro jadernou bezpečnost a 
odolnost proti poruchám 

(1) Projektem musí být zajištěno spolehlivé plnění bezpečnostních funkcí vybraných 
zařízení ve všech stavech jaderného zařízení včetně stavů, nastavených během provádění jeho 
nezbytných zkoušek i při očekávatelném nebo pravděpodobném selhání nebo nesprávné 
činnosti jednotlivých systémů, konstrukcí a komponent důležitých pro jadernou bezpečnost a 
to včetně selhání způsobeného chybným zásahem pracovníků obsluhy. Projekt musí zahrnovat 
opatření, minimalizující možnost vzniku těchto situací a jejich následků. 

(2) Projekt jaderného zařízení musí být dostatečně odolný proti selhání vybraných 
zařízení v důsledku jednoduché poruchy a proti jejich poruchám ze společné příčiny. K tomu 
musí být dostatečně uplatněny principy fyzického oddělení, funkční izolace a nezávislosti, 
zálohování, fyzické a funkční různorodosti (diverzity). 

(3) V projektu musí být definovány potřebné vlastnosti jednotlivých vybraných zařízení a 
další doplňková opatření, které zajistí, aby vybrané zařízení bylo kvalifikované pro podmínky 
prostředí (např. teplotu, vlhkost, záření, seismické zatížení), kterým může být vystaveno v 
předpokládaných stavech jaderného zařízení, v nichž se vyžaduje jeho projektová funkce, a to 
s uvážením jeho možné degradace v důsledku očekávané koroze, eroze, únavy materiálu, 
vlivu záření a jiných projevů stárnutí. 

(4) Vybraná zařízení a pracovníci obsluhy musí být přiměřeně chráněni před 
dynamickými a jinými účinky poruch (padající a vržené předměty, vibrace či švihnutí potrubí, 
unikání kapalin, přetížení vyšším tlakem), na jejichž zvládání se podílí, pokud není 
prokázáno, že tyto události a jejich důsledky jsou prakticky vyloučeny, např. odpovídající 
kvalifikací systémů, konstrukcí a komponent, které nejsou zařazeny mezi vybraná zařízení. 
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(5) Systémy, konstrukce a komponenty jaderného zařízení musí být projektovány tak, 
aby tam, kde to je rozumně dosažitelné v případě poruchy či selhání některé z komponent 
systému přešly samovolně do bezpečného stavu, nebo tam, kde je to potřebné, zůstaly ve 
stavu, který co nejméně naruší další zvládání rozvoje abnormálního provozu nebo havarijních 
podmínek jaderného zařízení po iniciační události. 

(6) V projektu se musí vyloučit vzájemné ovlivňování systémů, konstrukcí a komponent 
důležitých pro jadernou bezpečnost a zajistit, že případné selhání či porucha vybraného 
zařízení zařazeného v nižší bezpečnostní třídě nemůže způsobit selhání vybraných zařízení, 
zařazených do vyšší bezpečnostní třídy. Selhání systémů, konstrukcí a komponent určených 
pro normální provoz nesmí ovlivnit plnění bezpečnostních funkcí. 

(7) Aktivace a řízení bezpečnostních systémů musí být automatizovány nebo tyto funkce 
musí být zajištěny pasivními systémy tak, aby zásah pracovníků obsluhy nebyl potřebný dříve 
než po 30 minutách od vzniku iniciační události s výjimkou případů, jejichž odůvodněnost je 
specifikována a prokázána analýzou. 

(8) Projekt musí zajistit, aby selhání bezpečnostních systémů a systémů, zajišťujících 
bezpečnost bazénů skladování vyhořelého paliva v důsledku poruchy o společné příčině 
nevedlo k závažnému poškození jaderného paliva a aby bylo dosaženo bezpečnostních cílů 
třetí úrovně ochrany do hloubky. 

(9) V projektu musí být stanoven soubor požadavků a limitů pro provoz jaderného 
zařízení (na výkonu, při odstavení a při výměně paliva), které jsou základem pro limity a 
podmínky bezpečného provozu, a které musí být ověřeny bezpečnostními analýzami a 
zkouškami při uvádění do provozu. Musí být specifikovány bezpečnostní limity, limitní stavy 
a omezení pro provozní konfigurace, provozuschopnost či nastavení spouštění vybraných 
zařízení, časy, potřebné pro provedení nápravných opatření v případě poruchy, požadavky na 
jejich kontroly a zkoušky. Četnost kontrol a zkoušek musí být dostatečná pro ověření 
spolehlivosti a současně nesmí být příčinou nadměrné degradace vybraného zařízení a 
neodůvodněného čerpání životnosti. 

(10) K zajištění potřebné spolehlivosti vybraného zařízení musí projektované systémy, 
konstrukce a komponenty umožňovat snadné seřízení, funkční testovatelnost, udržovatelnost 
zařízení a možnost provádět na něm provozní zkoušky a kontroly. 

§ 15 

Požadavky pro dlouhodobý bezpečný provoz 
(1) Zajišťování určených bezpečnostních funkcí v jednotlivých stavech jaderného 

zařízení v příslušných podmínkách pracovního prostředí a v kterékoliv etapě jeho životnosti, 
nebo jejich neovlivnění musí být zajištěno udržováním kvalifikace systémů, konstrukcí a 
komponent. Tento stav musí být prokázán analýzami, v případě potřeby doložen i 
experimentálně a udržován platný po celou dobu využívání jaderného zařízení. Musí být 
zohledněny zejména vlivy teplot, tlaku, vlhkosti, záření, vibrací a stárnutí a jejich kombinace. 
Pro ověření těchto schopností musí být v průběhu projektování vypracován program 
kvalifikace systémů, konstrukcí a komponent, který předepíše příslušné zkoušky před 
uvedením do provozu i v průběhu vlastního provozu i s ohledem na prováděnou údržbu, 
modifikace a zkoušení. 
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(2) Všechna vybraná zařízení musí být projektována a udržována v provozu s 
dostatečnými bezpečnostními rezervami, které zohlední zhoršení vlastností materiálů, které 
může nastat vlivem stárnutí, únavy, opotřebení, neutronového křehnutí, eroze, koroze a jiných 
degradačních mechanizmů a vlivem předpokládaných provozních cyklů a stavů. Bezpečnostní 
rezerva musí zohlednit i neurčitosti při stanovení počátečního stavu a neurčitosti hodnotících 
metod. 

§ 16 

Aktivní zóna reaktoru a řízení reaktivity 
(1) Aktivní zóna a příslušné chladicí, řídicí a bezpečnostní systémy jaderného zařízení s 

reaktorem musí být schopny s rezervou zajistit, aby stanovené projektové limity pro aktivní 
zónu pro normální a abnormální provoz nebyly překročeny během libovolného provozního 
stavu. 

(2) Aktivní zóna reaktoru a navazující chladicí, řídicí a bezpečnostní systémy musí 
zajistit, aby výsledný účinek okamžitých zpětných vazeb v aktivní zóně působil proti 
rychlému zvýšení reaktivity ve všech provozních stavech s kritickým reaktorem. 

(3) Mechanické části tvořící aktivní zónu nebo mechanické části umístěné v její blízkosti, 
včetně jejich upevnění, musí být řešeny tak, aby byly schopny odolat statickým a 
dynamickým účinkům při normálním a abnormálním provozu. V rozšířených projektových 
podmínkách jejich případné porušení nesmí bránit projektem uvažovanému bezpečnému 
odstavení reaktoru a chlazení aktivní zóny. 

(4) Funkce bezpečnostních systémů může být založena na pasivních principech, nebo 
musí být zajišťována sestavou ochranných systémů, bezpečnostních výkonných systémů a 
podpůrných bezpečnostních systémů, navržených a zálohovaných tak, aby byla zajištěna 
jejich funkce s vysokou spolehlivostí po potřebnou dobu. 

(5) Palivový systém musí vydržet projektem uvažované ozáření v aktivní zóně, aniž 
dojde k jeho nepřijatelnému poškození v podmínkách normálního a abnormálního provozu i 
přes všechny uvažované procesy zhoršení materiálových vlastností a podmínek prostředí, 
které mohou nastat během provozu.  

(6) Uvažované procesy zhoršení materiálových vlastností a podmínek prostředí musí 
zahrnovat působení vnějšího tlaku chladiva, zvýšení vnitřního tlaku v palivovém elementu 
vlivem štěpných produktů, ozáření paliva a ostatních materiálů palivového souboru, změny v 
tlacích a teplotách vznikajících v důsledku výkonových změn, chemických vlivů, statického a 
dynamického namáhání, včetně namáhání způsobeného průtokem chladiva a vlivu 
mechanických vibrací a změn v přenosu tepla, které mohou nastat v důsledku deformací či 
chemických vlivů. Neurčitosti v datech, výpočtech a výrobní tolerance musí být respektovány 
s odpovídající rezervou. 

(7) Stanovené projektové limity paliva pro normální a abnormální provoz včetně 
přípustného úniku štěpných produktů, nesmí být při normálním a abnormálním provozu 
překročeny, přičemž podmínky, které mohou v aktivní zóně nastat během abnormálního 
provozu, nesmí způsobit dodatečné významné zhoršení projektových charakteristik 
palivového systému. Úniky štěpných produktů musí být udrženy na tak nízkých hodnotách, 
jaké jsou prakticky dosažitelné.  
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(8) V havarijních podmínkách základní projektové nehody musí palivové elementy i 
soubory zůstat na svém místě a nesmí dojít k takovému poškození, které by bránilo zásahu 
bezpečnostních systémů, zajišťujících zasunutí absorpčních orgánů nebo funkci jiných 
systémů pro řízení reaktivity a odstavení reaktoru nebo bránilo efektivnímu dochlazování 
aktivní zóny. 

(9) Musí být prokázáno, že odpovídající projektové limity paliva nebudou v havarijních 
podmínkách základní projektové nehody překročeny.  

(10) Konstrukční řešení palivových souborů musí umožňovat přiměřenou kontrolu jejich 
částí. Provedení palivových souborů musí být dostatečně experimentálně nebo provozně 
doložena. 

(11) Pro všechny úrovně a rozložení neutronového toku, které mohou nastat během všech 
stavů normálního a abnormálního provozu v aktivní zóně, včetně stavů po odstavení a během 
nebo po překládce paliva a stavů vzniklých během abnormálního provozu a během základních 
projektových nehod, musí být dodrženy požadavky odstavců 5 až 9 

(12) Systémy, konstrukce a komponenty, určené k zjištění rozložení neutronového toku 
musí být schopny odhalit oblasti aktivní zóny, v nichž by úroveň a rozložení neutronového 
toku mohly způsobit překročení projektových limitů paliva pro normální a abnormální provoz 
i havarijní podmínky. Konstrukční řešení aktivní zóny musí podporovat schopnost řídicího 
systému týkající se udržení úrovně a průběhů neutronového toku v předepsaných mezích ve 
všech stavech aktivní zóny během normálního a abnormálního provozu. 

(13) Aktivní zóna a příslušné chladicí, řídící a bezpečnostní a informační systémy musí 
být řešeny tak, aby zajistily, že výkonové oscilace, které by mohly způsobit překročení 
stanovených projektových kritérií paliva, nemohou nastat nebo budou spolehlivě a okamžitě 
zjištěny a potlačeny. 

(14) Reaktor musí být vybaven systémy pro řízení reaktivity a odstavení reaktoru, které 
jsou schopny jej odstavit za normálního a abnormálního provozu a za havarijních podmínek 
projektových nehod. Musí jej udržet odstavený i za situace, způsobující nejvyšší reaktivitu 
aktivní zóny. Účinnost, rychlost a rezerva na odstavení musí zaručovat, že stanovené 
projektové limity nebudou překročeny. 

(15) Zařízení pro řízení reaktivity a odstavení reaktoru musí být tvořena nejméně dvěma 
různými nezávislými systémy, založenými na různých principech a schopnými vykonávat 
svou funkci i v případě jednoduché poruchy, pokud nelze prokázat, že rozvoj poruchy 
kteréhokoliv systému jaderného zařízení do havarijních podmínek je prakticky vyloučen. 

(16) Nejméně jeden ze systémů uvedených v odstavci (15) musí splňovat požadavky na 
bezpečnostní systém a být sám o sobě schopen rychle uvést reaktor z normálního nebo 
abnormálního stavu a havarijních podmínek projektových nehod do podkritického stavu s 
přiměřenou rezervou za předpokladu jednoduché poruchy systému.  

(17) Každý ze systémů uvedených v odstavci (15) musí být sám o sobě schopen uvést 
reaktor z normálního provozu do podkritického stavu a udržet reaktor v podkritickém stavu 
s přiměřenou rezervou za situace, způsobující nejvyšší reaktivitu aktivní zóny. 
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(18) Při prokazování požadovaných vlastností systémů pro odstavení reaktoru musí být 
zvláštní pozornost věnována poruchám vzniklým kdekoliv v jaderném zařízení, které by 
mohly vyřadit z provozu část těchto systémů. 

(19) Systémy pro řízení reaktivity a odstavení reaktoru musí být schopny zabránit 
samovolnému vzniku kritického stavu. Tento požadavek musí být splněn i za činností 
zvyšujících reaktivitu při odstaveném reaktoru (např. vyjmutí regulačního orgánu za účelem 
údržby nebo překládky jaderného paliva), a to i za předpokladu jednoduché poruchy těchto 
systémů. Návrh systémů pro řízení reaktivity a odstavení reaktoru musí brát v úvahu 
opotřebení, stárnutí vlivem ozáření, vyhoření jaderného paliva, změny fyzikálních vlastností 
jaderného paliva a materiálů komponent palivového systému aktivní zóny a vyvíjení plynů 
v palivových elementech. 

(20) Systémy měření a testy musí zajišťovat, že systémy pro řízení reaktivity a odstavení 
reaktoru jsou v požadovaném stavu a že potřebné bezpečnostní funkce budou provedeny ve 
všech provozních stavech i havarijních podmínkách základních projektových nehod. 

(21) Část těchto systémů určených pro odstavení reaktoru může být při jeho provozu 
použita pro řízení reaktivity nebo pro tvarování neutronového pole, pokud je neustále 
zachovávána rezerva na uvedení reaktoru do podkritického stavu. 

(22) Projekt musí zahrnovat i opatření, schopná zajistit podkritičnost aktivní zóny 
reaktoru i za rozšířených projektových podmínek, řešených ve třetí úrovni ochrany do 
hloubky. 

(23) Projekt musí zahrnovat prostředky, které jsou schopny zajistit dlouhodobě 
podktitičnost roztavené aktivní zóny v podmínkách těžké havárie.  

§ 17 

Primární okruh chlazení reaktoru. 
(1) Primární okruh chlazení reaktoru musí být projektován, vyroben a odzkoušen 

v takové kvalitě, aby plnil určenou bezpečnostní funkci po dobu své projektové životnosti ve 
všech provozních stavech, i v podmínkách základních projektových nehod. Musí být použity 
materiály, ověřené pro tyto účely, a také výrobní a zkušební postupy, odpovídající příslušným 
předpisům, technickým normám nebo technickým podmínkám.) 

(2) Poruchy, rychle se šířící defekty či roztržení tlakové nádoby reaktoru a ostatních 
komponent primárního okruhu chlazení reaktoru musí být po dobu životnosti jaderného 
zařízení prakticky vyloučeny.  

(3) Návrh primárního okruhu chlazení reaktoru musí být proveden tak, aby vznik trhlin a 
defektů byl vysoce nepravděpodobný a aby jakékoliv vznikající trhliny se rozvíjely 
v prostředí s odolností proti rozvoji křehkého lomu a tak aby byla umožněna včasná detekce 
trhlin.  

(4) Musí být projektem zajištěno, že stavy jaderného zařízení, ve kterém by mohlo dojít 
ke křehkému lomu komponenty tlakového primárního okruhu chlazení reaktoru, budou 
prakticky vyloučeny.  
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(5) Pro ochranu primárního okruhu chlazení reaktoru musí být stanoveny podmínky pro 
provoz a pro zkoušky tohoto systému, tj. proveden rozbor vlivů, které jej mohou poškodit, 
včetně maximálních hodnot statických i dynamických tlaků, teplot, hydraulických či 
mechanických zatížení a tlakově teplotních přechodových dějů a stanovena odpovídající 
kritéria přijatelnosti a stanoveno projektové řešení primárního okruhu chlazení reaktoru i jeho 
pomocných, řídících a ochranných systémů tak, aby během provozu i ve všech projektem 
předpokládaných stavech byla tato kritéria splněna s dostatečnou rezervou.  

(6) Projekt musí obsahovat prostředky pro včasnou detekci úniku chladiva, musí 
umožňovat periodické kontroly a zkoušky stavu primárního okruhu chlazení reaktoru, včetně 
hodnocení vlastností materiálu nádoby reaktoru. 

(7) Pro ochranu primárního okruhu chlazení reaktoru musí být projektovány prostředky 
chránící tento systém proti přetlakování, tak, aby jejich funkce nevedla k uvolnění 
radioaktivních látek do životního prostředí ani do provozních prostor, s výjimkou 
odůvodněného a časově omezeného odpuštění do k tomu určených systémů nebo prostor 
uvnitř ochranné obálky, je-li to nutné k zvládnutí havarijních podmínek. Stavy abnormálního 
provozu musí být zvládány bez zásahu těchto prostředků. 

(8) Primární okruh chlazení reaktoru musí být vybaven oddělovacími prvky na 
připojovacích potrubích dostatečnými k zabránění úniků chladiva, obsahujícího radioaktivní 
látky, mimo primární okruh chlazení reaktoru nebo do navazujících systémů. 

(9) Pro udržení dostatečného množství chladiva v primárním okruhu chlazení reaktoru a 
regulaci objemových změn chladiva při normálním a abnormálním provozu musí být 
vyprojektován doplňovací systém. Tento systém může být spojen se systémem čištění 
chladiva od štěpných produktů, korozních produktů a dalších nežádoucích látek.  

(10) Komponenty, umístěné uvnitř primárního okruhu chlazení reaktoru, musí být 
navrženy tak, aby byla minimalizována pravděpodobnost jejich poruchy a následného 
poškození ostatních částí okruhu, důležitých pro jadernou bezpečnost z důvodů zhoršení 
jejich vlastností, které je nutno předpokládat během provozu i při havarijních podmínkách 
základních projektových nehod 

(11) Jaderné zařízení musí být vybaveno bezpečnostními systémy, určenými k zajištění 
základních bezpečnostních funkcí při událostech abnormálního provozu a základních 
projektových nehodách. Může se jednat o systémy, založené na pasivních principech, nebo 
sestavu aktivních systémů, navržených tak, aby byla zajištěna jejich funkce s vysokou 
spolehlivostí po potřebnou dobu. 

(12) Projekt primárního okruhu chlazení reaktoru musí obsahovat bezpečnostní systémy 
havarijního chlazení aktivní zóny, které v případě projektových nehod spojených s porušením 
integrity tlakového okruhu chlazení reaktoru (až do velikosti náhlého porušení největšího 
průměru potrubí systému a s únikem chladiva) zajistí odvod tepla z aktivní zóny do okolního 
prostředí po dostatečně dlouhou dobu tak, že: 
a) nebudou překročeny projektové limity pro celistvost paliva a jeho pokrytí, 
b) důsledky chemické reakce (kov – voda, vodík) budou pod projektovými kritérii 

přijatelnosti, 
c) nedojde ke změnám geometrie palivových elementů a souborů či vnitřních částí reaktoru, 

které by mohly ovlivnit účinnost chlazení aktivní zóny.  
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(13) Účinnost systémů havarijního chlazení aktivní zóny musí být při všech 
postulovaných únicích z primárního okruhu chlazení reaktoru zajištěna jejich kapacitou a 
vhodnou konfigurací umístění připojení těchto systémů k primárnímu okruhu chlazení 
reaktoru. Zejména v případě těchto systémů musí být při projektování uplatněny principy 
různorodosti a dostatečného zálohování. 

(14) V případech, kdy nelze prokázat, že funkční selhání a současně ztráta integrity 
některého ze systémů havarijního chlazení aktivní zóny jsou prakticky vyloučeny, musí tyto 
systémy být schopny splnit projektové funkce při jednoduché poruše i v případě, kdy jedna 
z částí systému je současně neprovozuschopná z důvodu údržby. 

(15) Systémy havarijního chlazení aktivní zóny musí umožňovat periodické funkční 
zkoušky co nejbližší projektové funkci včetně zkoušek systémů záložního elektrického 
napájení a bezpečnostního systému odvodu tepla do okolního prostředí a tlakové zkoušky a 
kontroly důležitých komponent k ověření jejich integrity. 

(16) Projekt musí zajistit systémy pro čištění chladiva od nečistot 
a radioaktivních látek včetně odstraňování korozních a štěpných produktů tak, aby byla 
plněna kritéria pro požadovaný chemický režim primárního okruhu chlazení reaktoru a 
umožněn provoz při projektem přípustných netěsnostech paliva. 

(17) Bezpečnostní systém, zajišťující odvod zbytkového tepla z rozpadu štěpných 
produktů a akumulovaného tepla komponent, musí zajistit tyto funkce i nezávisle na zdrojích 
energie mimo jaderné zařízení, a musí zajistit odvod tepla po odstavení reaktoru a během 
následující doby tak, aby nebyly porušeny projektové limity paliva a primárního okruhu 
chlazení reaktoru i v podmínkách jednoduché poruchy a zároveň i v případě, že jedna z částí 
systému je současně neprovozuschopná z důvodu opravy. Systém mít prvky a charakteristiky, 
účinně bránící ozáření pracovníků a úniku radioaktivních látek a zajišťující monitorování 
jejich funkcí.  

(18) Návrh systémů, konstrukcí a komponent systému primárního okruhu chlazení 
reaktoru musí pracovníkům obsluhy zajistit záložní technické prostředky a umožnit realizaci 
organizačních opatření, které umožní předejít rozvoji tavení zóny za vysokého tlaku v 
primárním okruhu chlazení reaktoru v havarijních podmínkách těžkých havárií po ztrátě 
funkcí bezpečnostních systémů.  

(19) Projektem musí být zajištěn nejméně jeden nezávislý a na diverzním principu 
založený systém odvodu zbytkového tepla z aktivní zóny a bazénu skladování vyhořelého 
paliva, který bude účinný i po výskytu vnějších jevů (rizik) nebo událostí, závažnějších než 
základná vnější projektové jevy (rizika) a události. 

(20) Projektem musí být zajištěny prostředky pro odtlakování primárního okruhu chlazení 
reaktoru, nezávislé na bezpečnostních systémech aby se zabránilo tavení aktivní zóny 
podmínkách těžké havárie, aby se zabránilo tavení aktivní zóny za vysokého tlaku chladiva. 

§ 18 

Informační, řídící a ochranné systémy 
(1) Jaderná zařízení musí být vybavena řídícími a informačními systémy umožňujícími 

sledovat, měřit, zaznamenávat, dále zpracovávat a náležitě řídit provozní parametry, 
technologické procesy a systémy důležité pro jadernou bezpečnost, radiační a fyzickou 
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ochranu a zvládání radiačních mimořádných událostí během normálního a abnormálního 
provozu a v havarijních podmínkách.  

(2) Jaderné zařízení musí být vybaveno kvalifikovanými informačními systémy 
schopnými podle potřeby poskytovat, zaznamenávat a zpracovávat v havarijních podmínkách  
a) informace o okamžitém stavu jaderného zařízení a průběhu události, zejména o 

parametrech a stavu systémů, které mohou mít vliv na průběh štěpné reakce, integritu 
aktivní zóny, primárního okruhu chlazení reaktoru a ochranné obálky a s ní souvisejících 
systémů a o stavu potřebných bezpečnostních funkcí, aby mohly být uplatněny postupy 
pro zvládání událostí, spadajících do rozšířených projektových podmínek, 

b) informace umožňující předpovědět šíření radionuklidů a ionizujícího záření do okolí 
jaderného zařízení tak, aby bylo možné včas zajistit odezvu ke zvládání radiačních 
mimořádných událostí, 
(3) Informační, řídící a ochranné systémy musí být projektovány tak, aby byla zajištěna 

vysoká funkční spolehlivost, úměrná jejich významu z hlediska jaderné bezpečnosti. Tomu 
musí odpovídat způsob, periodicita a kvalita ověřování stavu systémů, počínaje čidly a konče 
výkonnými prvky, prováděného pomocí průběžné diagnostiky nebo jinými způsoby ( např. 
periodickým testováním).  

(4) U komponent s prokázanou vysokou spolehlivostí je přijatelné ověřovat jejich stav 
výhradně periodickým testováním při odstaveném reaktoru, pokud neexistuje bezpečný 
způsob, jak zajistit jejich testování za provozu bloku. 

(5) Jaderná zařízení, jejichž součástí je reaktor, musí být vybavena ochrannými systémy, 
které musí být:  
a) schopny rozeznávat podmínky abnormálního provozu a havarijní podmínky a 

automaticky podle potřeby uvést do chodu, vypnout, odpojit nebo připojit příslušné 
bezpečnostní systémy, včetně výkonného bezpečnostního systému pro rychlé odstavení 
reaktoru, přičemž obsluze musí být umožněno záložní ruční spuštění automaticky 
iniciovaných ochranných zásahů, 

b) odděleny od řídicích systémů a nadřazeny jejich činnosti a zásahům pracovníků obsluhy 
v míře, dovolující plnit požadavek dle bodu c), přičemž případné funkčně nutné a účelné 
spojení ochranných a řídicích systémů musí být maximálně omezeno a provedeno tak, 
aby neovlivňovalo jadernou bezpečnost,  

c) navrženy tak, aby automaticky prováděné funkce ochranných systémů nemohly bránit 
obsluze v nápravných zásazích podle příslušných provozních předpisů, pokud je to 
nezbytné, 

d) odolné proti jednoduché poruše, přičemž výpadek, zkoušení či vyjmutí z provozu 
jakékoliv komponenty či kanálu nesmí zabránit provedení funkce bezpečnostního 
systému, 

e) navrženy tak, aby bylo minimalizováno možné ohrožení provedení bezpečnostních funkcí 
i při výskytu předem neidentifikovatelných poruch o společné příčině v ochranných 
systémech, jako jsou chyby v programech, poruchy čidel aj. 
(6) Ochranný systém musí být řešen a nastaven tak, aby nemohlo dojít k překročení 

projektových kritérií jaderného paliva ani při chybné funkci systému řízení reaktivity. 

(7) Ochranný systém musí být navržen tak, aby při zjištění poruch jeho komponent 
pomocí průběžně automaticky prováděné diagnostiky, nebo při vzniku podmínek 
znemožňujících řádné provádění jeho bezpečnostních funkcí, umožnil dosažení bezpečného 
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stavu jaderného zařízení nebo jiného stavu, jehož přijatelnost je analýzou zdůvodněna a 
prokázána. Těmito podmínkami se rozumí např. vypnutí dílčích subsystémů ochranného 
systému, ztráta jejich elektrického napájení, či výskyt předem určených nepřípustných stavů 
jeho provozního prostředí (extrémně vysokých či nízkých teplot, požáru, extrémního tlaku, 
zaplavení vodou či zasažení parou, vysoké úrovně záření apod.).  

(8) Ochranný systém musí být řešen a nastaven tak, aby nemohlo dojít k překročení 
projektových kritérií jaderného paliva ani při chybné funkci systému řízení reaktivity. 

(9) Mezi limitními podmínkami pro provoz, vymezujícími pásmo hodnot sledovaného 
parametru, přípustných za normálního provozu a stanovenými nastaveními spouštění 
ochranných systémů od tohoto parametru musí být dostatečné odstupy, bránící nežádoucímu 
častému spouštění ochranných systémů. 

(10) Při použití digitálních programovatelných prostředků pro projekt ochranných 
systémů musí být vyžadován odpovídající průkaz kvality včetně jeho nezávislého posouzení. 
Pokud nemůže být prokázána spolehlivost provádění projektovaných bezpečnostních funkcí 
ochranných systémů a zvláště odolnost těchto systémů proti chybám o společné příčině v 
programovém vybavení s dostatečnou věrohodností, musí se funkce ochranného systému 
zálohovat prostředky na jiném funkčním základě.  

(11) Jaderné zařízení, jehož součástí je reaktor, musí být vybaveno provozní dozornou, 
odkud je lze spolehlivě kontrolovat a ovládat automaticky i ručně při normálním a 
abnormálním provozu a v havarijních podmínkách. odpovídajících 3. úrovni ochrany do 
hloubky??) Provozní dozorna musí být řešena tak, aby z hlediska ochrany pracovníků 
umožňovala přístup, bezpečný pobyt a zdravotní nezávadnost prostředí i za havarijních 
podmínek. Zvláštní pozornost musí být věnována ochraně a opatřením proti vlivu vnitřních i 
vnějších událostí a vnějších jevů, které mohou ohrozit její provozuschopnost a obyvatelnost a 
to tak aby prostředí pro pracovníky bylo zajištěno s dostatečnou rezervou.  

(12) Sdělovače stavu parametrů a komponent a ovladače zařízení musí být navrženy a 
rozmístěny tak, aby respektovaly lidský faktor a ergonomické požadavky pro rozhraní člověk-
stroj a pracovníci obsluhy měli neustále dostatek informací o provozu jaderného zařízení, o 
automatických zásazích řídících a ochranných systémů a jejich výsledcích a mohli v případě 
potřeby operativně zasáhnout. Informační systémy musí dávat potřebné vizuální a zvukové 
výstrahy upozorňující na vznik či změny provozních stavů a procesů, které se odchylují od 
mezí pro normální provoz a mohou ovlivnit bezpečnost. 

(13) Projekt musí umožnit odstavení, udržení reaktoru v bezpečném stavu a odvádění 
zbytkového tepla z reaktoru a bazénů skladování jaderného paliva a monitorování stavu 
jaderného zařízení, i když se provozní dozorna stane nepoužitelnou. Příslušné záložní 
zařízení, které může mít charakter nouzové dozorny, musí být dostatečně fyzicky a elektricky 
odděleno od provozní dozorny. Musí mít zajištěn přístup pracovníků obsluhy a stejné 
podmínky z hlediska bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti jako u provozní dozorny.  

(14) Musí být zřízeno pracoviště pro členy technického podpůrného střediska, oddělené 
od provozní dozorny i záložního zařízení (nouzové dozorny, které musí být umístěno a 
chráněno tak, aby umožňovalo pobyt členů střediska za havarijních podmínek. Na toto 
pracoviště musí být zajištěn přenos potřebných informací, které jsou k dispozici obsluze 
v provozní dozorně, komunikace s pracovníky dozorny nebo záložního zařízení, aby bylo 
umožněno včasné vyhodnocení stavu jaderného zařízení a potřebných bezpečnostních funkcí 
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za havarijních podmínek. Musí být zajištěna i potřebná komunikace technického podpůrného 
střediska s pracovištěm skupiny řízení zásahu při mimořádné události.  

§ 19 

Energetické napájecí systémy  
(1) Vyvedení výkonu jaderného zařízení, jehož součástí je reaktor a napájení vlastní 

spotřeby musí zajistit, aby:  
a) vnější a vnitřní poruchy rozvodu elektrické energie ovlivnily co nejméně provoz reaktoru 

a systémy odvodu tepla, 
b) systémy jaderného zařízení důležité pro provoz mohly být napájeny nezávisle ze dvou 

různých zdrojů (vlastní turbogenerátor a síť elektrizační soustavy). 
(2) Systém napájení vlastní spotřeby pro jaderná zařízení, jejichž součástí je jaderný 

reaktor, musí být k dispozici vnější a vnitřní systém napájení vlastní spotřeby zajišťující, aby 
zařízení důležitá pro jadernou bezpečnost mohla vykonávat určené funkce, přičemž každý 
z těchto systémů (za předpokladu, že druhý je mimo provoz) musí mít sám o sobě dostatečnou 
spolehlivost a kapacitu, aby: 
a) byly zajištěny projektové limity aktivní zóny a primárního okruhu chlazení reaktoru při 

normálním i abnormálním provozu a bezpečnostní funkce v podmínkách základních 
projektových nehod, a to jak v počáteční, tak v následné fázi rozvoje události, 

b) jejich případné poruchy ovlivnily co nejméně bezpečnost reaktoru. 
(3) Vnější systém normálního napájení vlastní spotřeby musí být napájen dvěmi fyzicky 

co nejvíce nezávislými zdroji tak, aby byla v co největší (odůvodněné a praktické) míře 
vyloučena možnost jejich současného selhání. 

(4) Energetické napájecí systémy vlastní spotřeby musí být vybaveny monitorovacími 
systémy, které podávají příslušné obsluze podrobné informace o provozních stavech a 
důležitých elektrických parametrech monitorovaných zdrojů nouzového napájení, 
připojovaných bezpečnostních a pomocných systémů a systému řízení jejich náběhu do 
funkce podle požadavků ochranných systémů. Monitorovací systém musí operativně zjišťovat 
a lokalizovat případnou poruchu monitorovaných systémů a jejich komponent. 

(5) Jaderné zařízení musí mít schopnost napájení vlastní spotřeby z vlastního 
turbogenerátoru v případě, že je znemožněno vyvedení výkonu turbogenerátoru a napájení 
z vnější sítě je přerušeno. 

(6) Pro napájení vybraných zařízení musí být k dispozici dostatek rychle dostupných, 
funkčně nezávislých, testovatelných nouzových zdrojů. Tyto zdroje musí mít odpovídající 
výkon po dobu potřebnou pro spolehlivou funkci potřebných systémů v havarijních 
podmínkách, vznikajících ve všech provozních stavech. Musí být zajištěny systémy, které 
budou schopny zajistit napájení nejnutnějších systémů i v podmínkách, vyvolaných vnějšími 
jevy (riziky), spadajícími do rozšířených projektových podmínek.  

(7) Systémy nouzového napájení musí být schopny zásobovat vybraná zařízení 
odpovídajícím výkonem a po potřebnou dobu při základní projektové nehodě, která může 
vzniknout ve všech provozních stavech, a to i za předpokladu jejich jednoduché poruchy a 
současné ztráty vnějšího elektrického napájení. Musí být schopny umožnit uvedení do 
provozu vybraných zařízení v časech stanovených bezpečnostní analýzou. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORN9LVF59A1)



 - 25 - 

(8) Pokud je počet nouzových zdrojů nižší než počet nezávislých bezpečnostních 
systémů, musí být v projektu prokázáno, že jejich spolehlivost a funkční nezávislost není 
snížena. 

(9) Zatěžování nouzových zdrojů připojováním jednotlivých spotřebičů musí probíhat 
řízeným způsobem, aby nedošlo k jejich přetížení. 

(10) Projekt musí stanovit, u kterých zařízení je vyžadováno nepřetržité napájení a zajistit 
prostředky pro napájení po dostatečnou dobu. Kapacita nepřetržitého napájení z baterií musí 
být stanovena tak, aby byly zajištěny potřebné bezpečnostní funkce až do doby, kdy bude 
možné s vysokou věrohodností zajistit napájení ze záložních zdrojů střídavého proudu a 
dobíjení systému.  

(11) Musí být zajištěny potřebné zdroje napájení i v rozšířených projektových 
podmínkách tak, aby bylo možné provést potřebné zásahy v časových intervalech, 
stanovených analýzou a to i za předpokladu extrémních vnějších jevů a událostí. 

§ 20 

Systém ochranné obálky  
(1) Jaderná zařízení s reaktorem o tepelném výkonu vyšším než 50 MWt musí být 

vybavena systémem ochranné obálky (pokud není tato funkce zajištěna jinými technickými 
prostředky), který chrání jaderné zařízení před vnějšími jevy a událostmi a vlivy vyvolanými 
lidskou činností a zachytí nebo omezí únik radioaktivních látek do okolí ve stavech 
normálního a abnormálního provozu i při vzniku havarijních podmínek, zahrnutých do 
projektových východisek na úroveň, stanovenou v souladu s požadavky Atomového zákona.  

(2)  Systém musí zajišťovat: hermetickou obálku všech podstatných částí primárního 
okruhu chlazení reaktoru, případně bazénů skladování vyhořelého a ozářeného paliva, tedy: 
a) hermetické oddělení hermetické obálky od potrubních systémů v místě jejich prostupů a 

hermetické uzavření průchodů, 
b) řízení tlaku a teploty v hermetické obálce, zacházení s vznikajícími štěpnými produkty, 

vodíkem, kyslíkem a ostatními vznikajícími látkami a jejich řízené odstraňování, aby se 
omezila možnost jejich úniku do atmosféry, 

c) ochranu proti vnějším jevům (rizikům) a událostem, 
d) zvládání těžkých havárií. 

(3) Pro ochranu a zajištění funkcí ochranné obálky musí být stanovena projektová kritéria 
(zahrnující limity teplot a tlaků uvnitř ochranné obálky a její těsnosti) a projektem musí být 
zajištěna opatření, aby tato kritéria nebyla překročena: 
a) při projektových nehodách po dostatečně dlouhou dobu po dosažení bezpečného stavu, 
b) po vzniku těžké havárie minimálně po dobu potřebnou k realizaci opatření ke zvládání 

radiační mimořádné události, 
(4) Systém ochranné obálky musí být při havarijních podmínkách schopen zajistit 

oddělení systémů umístěných uvnitř hermetické části ochranné obálky od zbytku jaderného 
zařízení pomocí testovatelných uzavíracích prvků. Až na odůvodněné výjimky řešené jiným 
způsobem se musí jednat buď o automaticky řízený uzavírací prvek, nebo o manuálně 
uzavíratelný, případně zajistitelný, uzavírací prvek, nebo o uzavírací prvek dálkově ovládaný 
pracovníky obsluhy. 
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(5) Oddělení hermetické obálky od vnějšího prostředí a od systémů vně hermetické 
obálky musí možné i v rozšířených projektových podmínkách. Pro ty stavy normálního a 
abnormálního provozu, ve kterých to není možné v potřebné době (zejména při odstavení), 
nebo v situacích, kdy může dojít k obtoku hranic hermetické obálky, musí být prokázáno 
s vysokou věrohodností, že nemůže dojít k tavení jaderného paliva, nacházejícího se 
v hermetické obálce. 

(6) Systém ochranné obálky musí být schopen omezit následky zjištěného obtoku hranic 
hermetické obálky. Každá trasa, která prochází hermetickou obálkou a  
a) je součástí hranice primárního okruhu chlazení reaktoru, nebo která je spojena přímo s 

atmosférou hermetické obálky, musí být spolehlivě oddělitelná, přičemž musí být 
vybavena minimálně dvěma oddělovacími prvky, řazenými v sérii (jeden uvnitř a jeden 
vně ochranné obálky), 

b) není součástí hranice primárního okruhu chlazení reaktoru a není spojena přímo s 
atmosférou hermetické obálky, musí mít nejméně jeden oddělovací prvek umístěný vně 
hermetické obálky. 
(7) Počet potrubních a kabelových průchodek hermetickou obálkou musí být co 

nejmenší, průchodky musí být chráněny před vlivy reaktivních sil a vlivy poruch ostatních 
komponent, oddělovací armatury potrubních průchodek musí být umístěny co nejblíže ke 
stěně hermetické obálky, jejich stav musí být detekovatelný a testovatelný v každé situaci a 
jejich ovládání musí být zálohováno 

(8) Systém hermetické obálky musí být vybaven prostředky, umožňující v případě 
odůvodněné potřeby (na příklad kontrolní činnosti) vstup pracovníků do hermetické obálky za 
provozu, aniž bude ohrožena její těsnost.  

(9) Prostupy stěnami hermetické obálky, potřebné pro transporty zařízení a materiálu 
musí být navrženy tak, aby je bylo možné dostatečně rychle uzavřít v situaci, kdy by bylo 
uzavření nutné.  

(10) Mezi jednotlivými částmi vnitřního prostoru hermetické obálky musí být dostatečné 
ventilační cesty, aby se zabránilo lokálnímu shromažďování vznikajících výbušných plynů a 
rozdíly tlaku vzniklé během havarijních podmínek nepoškodily hermetickou obálku nebo 
ostatní zařízení uvnitř hermetické obálky 

(11) Systém ochranné obálky musí umožňovat zkoušky jeho těsnosti, pevnosti i 
funkčnosti jeho jednotlivých částí pro ověření plnění projektových kritérií, a to po ukončení 
výstavby i periodicky za provozu i po opravách jeho jednotlivých prvků tak, aby bylo možné 
identifikovat případnou degradaci jednotlivých komponent a systémů a uplatnit odpovídající 
nápravná opatření. 

(12) Hermetická obálka musí být vybavena bezpečnostním systémem odvodu tepla, který 
spolu s ostatními systémy v průběhu nehody a po dosažení stabilizovaného odstaveného stavu 
reaktoru zajistí dostatečně rychlé snížení tlaku a teploty uvnitř hermetické obálky na 
projektem stanovenou úroveň, 

(13) Systém ochranné obálky musí být vybaven systémy, které zabezpečí zvládání 
koncentrací produktů štěpení, vodíku, kyslíku a dalších látek, které by do něho mohly být 
uvolněny po vzniku havarijních podmínek. Tyto systémy musí být schopny spolu s ostatními 
systémy:  
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a) snížit objemovou aktivitu v hermetické obálce a upravit složení a formu produktů štěpení, 
b) monitorovat a snižovat nebezpečné objemové koncentrace výbušných plynů vznikajících 

při havarijních podmínkách, aby nebyla ohrožena celistvost hermetické obálky jejich 
hořením a výbuchem. 
(14)  Musí být zajištěny technické prostředky a postupy, umožňující, jak je jen rozumně 

proveditelné, zachycení taveniny aktivní zóny uvnitř hermetické obálky, potlačení reaktivity v 
tavenině a její dlouhodobé chlazení s vyvedením tepla do jeho koncového jímače tak, aby 
nedošlo ke ztrátě schopnosti systému ochranné obálky zachycovat radioaktivní látky v 
důsledku protavení stěn hermetické obálky. 

(15) Kryty, tepelné izolace a nátěry konstrukcí a komponent uvnitř hermetické obálky 
musí být vhodné pro podmínky základních projektových nehod i pro rozšířené projektové 
podmínky a musí nejen podporovat plnění bezpečnostních funkcí potřebných systémů, ale 
nesmí je negativně ovlivnit v důsledku vlastního poškození při projektem předpokládaných 
událostech.  

§ 21 

Pomocné a podpůrné služby a systémy 
(1) Pro zajištění funkce bezpečnostních systémů pro odvod zbytkového tepla aktivní 

zóny, z ochranné obálky a pro odvod tepla ze zařízení důležitých pro jadernou bezpečnost při 
normálním a abnormálním provozu i v havarijních podmínkách musí být jaderné zařízení 
vybaveno nezávislým systémem odvodu tepla s dostatečným stupněm zálohování důležitých 
systémů, konstrukcí a komponent i jejich elektrického napájení, vybaveným detekcí průniku 
radioaktivních látek do tohoto systému a prostředky pro zamezení jejich úniku do životního 
prostředí.  

(2) Jaderné zařízení musí být vybaveno ventilačními, klimatizačními a filtračními 
systémy, které za provozních stavů i při základních projektových nehodách musí zajistit 
předepsané podmínky prostor, kde se nacházejí zařízení důležitá pro jadernou bezpečnost. 
Přinejmenším některé z těchto systémů musí v provozních stavech jaderného zařízení:  
a) zabránit šíření aerosolů radioaktivních a jiných škodlivých látek v prostorách jaderného 

zařízení a snížit úroveň jejich koncentrací na hodnoty, které jsou v souladu s požadavky 
na přístupnost obslužných prostor jaderného zařízení, 

b) zabránit nekontrolovaným únikům aerosolů radioaktivních látek mimo jaderné zařízení, 
nebo udržet jejich koncentrace pod stanovenými hodnotami anebo tak nízké, jak je 
rozumně dosažitelné, 

c) zajistit předepsané klimatické podmínky prostor, odvětrávat z nich inertní a toxické 
plyny, aniž by byla narušena schopnost řídit radioaktivní výpusti, 

d) zajistit tok ovzduší z míst s nižší kontaminací škodlivými látkami směrem k vyšším tak, 
že prostory s vyšší kontaminací jsou udržovány v podtlakovém režimu,  

e) být vybaveny spolehlivými filtry s dostatečnou účinností záchytu a umožňovat zkoušky 
jejich účinnosti, 
(3) Projekt jaderného zařízení musí definovat požadavky na ostatní pomocné a podpůrné 

systémy, které poskytují důležité služby nebo media k udržení provozuschopnosti zařízení 
důležitého pro jadernou bezpečnost jako například elektrické napájení, vodu, stlačený vzduch, 
palivo, mazání, plyny atd. 
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Manipulace s jaderným palivem a jeho skladování  

§ 22 

Manipulace s čerstvým jaderným palivem a jeho skladování v zařízení pro skladování 
čerstvého jaderného paliva a v prostorách jaderného zařízení s reaktorem 

(1) Zařízení pro skladování čerstvého jaderného paliva a manipulace s čerstvým jaderným 
palivem musí splňovat následující požadavky:  
a) zajišťovat ochranu pomocí fyzických bariér a ochranu do hloubky zejména inherentními 

vlastnostmi systémů, nebo pasivními prostředky. 
b) zajistit možnost provádění periodických inspekcí a zkoušek, 
c) snížit na minimum možnost poškození nebo ztráty paliva, 
d) umožnit bezpečnou manipulaci s čerstvým jaderným palivem a zabránit pádu paliva 

během přepravy, 
e) zabránit pádu předmětů na palivový soubor,  
f) umožnit skladování elementů nebo palivových souborů v provozních celcích, jejichž 

součástí je reaktor, 
g) prostorovým rozmístěním jaderného paliva (v zásobnících pro uložení paliva, při 

vzájemném uložení obalových souborů, ve skladovacích roštech, nebo bazénu 
skladování) nebo jinými fyzikálními prostředky a postupy zajistit s rezervou nedosažení 
kritičnosti i za podmínek nejúčinnějšího zpomalování neutronů (optimální moderace), tj.: 
1. nepřevýšení hodnoty 0,95 efektivního koeficientu násobení neutronů (kef) při 

předpokládaných havarijních podmínkách projektové nehody ( včetně zaplavení 
čistou vodou), 

2. nepřevýšení hodnoty 0,98 efektivního koeficientu násobení neutronů (kef) v 
podmínkách nízkohustotní optimální moderace paliva uloženého v obalových 
souborech nebo skladech (zásobnících pro uložení paliva, skladovacích roštech), 
které jsou projektovány jako suché tj. bez kapalného chladicího media (bez vodní 
náplně). 

§ 23 

Manipulace s ozářeným jaderným palivem a jeho skladování v prostorách jaderného 
zařízení s reaktorem (bazény skladování) nebo ve skladu vyhořelého jaderného paliva 

(1) Zařízení pro manipulaci s ozářeným jaderným palivem a jeho skladování i 
manipulace a skladování ostatních komponent obsahujících radioaktivní látky musí mít 
ochranu fyzické bariér a ochranu do hloubky zajišťovánu zejména inherentními vlastnostmi 
systémů, nebo pasivními prostředky.  

(2) Tato zařízení musí být navržena tak, aby bylo možno: 
a) prostorovým rozmístěním nebo jinými fyzikálními prostředky a postupy zabránit s 

rezervou dosažení kritičnosti; požadované hodnoty podkritičnosti dle typu zařízení jsou 
uvedeny v bodech l) a m), 

b) zajistit dostatečný odvod zbytkového tepla za normálního a abnormálního provozu a za 
havarijních podmínek základní projektové nehody,  

c) zajistit možnost provádění periodických inspekcí a zkoušek,  
d) provádět bezpečnou manipulaci s ozářeným jaderným palivem a zabránit pádu paliva 

během přepravy,  
e) snížit na minimum možnost poškození paliva, tj. zejména zabránit vystavení palivového 

elementu nebo palivového souboru nepřípustnému namáhání během manipulace,  
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f) zabránit pádu těžkých předmětů na palivový soubor, tj. předmětů, které by mohly 
způsobit poškození palivového souboru se ztrátou integrity palivových elementů nebo 
takovou deformaci palivového souboru, která by neumožňovala bezpečnou manipulaci 
nebo skladování,  

g) disponovat projektovou kapacitou, která umožní přeskupování palivových souborů anebo 
obalových souborů pro potřeby kontroly, vyhledání poškození a oprav, 

h) umožnit po ukončení provozu jaderného zařízení při jeho vyřazování, nebo v případě 
nepředpokládaných provozních problémů bezpečnou manipulaci s obalovými soubory 
s ozářeným jaderným palivem anebo jinými radioaktivními látkami, (pokud jsou použity) 
anebo s jednotlivými palivovými soubory,  

i) zajistit radiační ochranu pracovníků jaderného zařízení, obyvatelstva a životního 
prostředí,  

j) pro skladovací systémy ozářeného paliva s kapalným chladicím mediem zajistit 
1. možnost provádění periodických inspekcí a zkoušek z hlediska sledování integrity 

palivových elementů a souborů, 
2. skladování porušených palivových elementů nebo poškozených palivových souborů, 

a manipulaci s nimi i za situace, kdy nejsou manipulovatelné standardními 
projektovými prostředky, 

3. možnost hermetického uzavření ozářeného jaderného paliva, které nesplňuje 
příslušná projektová kritéria, týkající se integrity ozářeného paliva, anebo jiných 
látek, obsahujících radionuklidy, testů palivových elementů a souborů a možnosti 
případných oprav palivových souborů, 

4. kontrolu chemického složení a obsahu radionuklidů v mediu (zpravidla voda 
s rozpustným absorbátorem neutronů), ve kterém je ozářené palivo skladováno nebo 
ve kterém je s ním manipulováno, 

5. monitorování a řízení teploty a výšky hladiny v bazénu vyhořelého paliva a 
detekování úniků kapalin z bazénu, 

6. nepřevýšení hodnoty 0,95 efektivního koeficientu násobení neutronů (kef) při 
předpokládaných havarijních podmínkách projektové nehody; tato podmínka platí i 
pro operace plnění obalových souborů určených pro skladování použitého paliva 
v jiném zařízení pro skladování použitého paliva, 

7. zajistit potřebnou kapacitu chlazení bazénu vyhořelého paliva tak aby se zabránilo 
odhalení palivových souborů v provozních stavech i v havarijních podmínkách, 
spojených s bazénem skladování , 

8. prostředky pro připojení mobilních zařízení pro dlouhodobé chlazení bazénu 
skladování, ať zařízení, dostupná na lokalitě jaderného zařízení, nebo dovezená 
odjinud, 

k) pro skladovací systémy ozářeného paliva bez kapalného chladicího media zajistit: 
1. nepřevýšení hodnoty 0,95 efektivního koeficientu násobení neutronů při 

předpokládaných havarijních podmínkách projektové nehody (včetně zaplavení 
vodou), 

2. nepřevýšení hodnoty 0,98 efektivního koeficientu násobení neutronů v podmínkách 
nízkohustotní optimální moderace v obalových souborech nebo skladech, které jsou 
projektovány jako suché tj. bez kapalného chladicího media. 
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§ 24 

Průkazy a metodiky stanovení kritičnosti zařízení pro skladování čerstvého a ozářeného 
jaderného paliva 

(1) Průkazy a metodiky určení hodnoty efektivního koeficientu násobení neutronů (kef) 
mohou být použity za splnění následujících podmínek: 
a) výpočetní program použitý pro analýzy musí být ověřován srovnáním s relevantními 

experimenty s cílem stanovit systematické a standardní odchylky výpočtů.  
b) výsledky bezpečnostních analýz musí zahrnovat možné neurčitosti výpočtů; neurčitosti 

snižující hodnotu efektivního koeficientu násobení nelze použít. 
c)  za neurčitosti ve stanovení efektivního koeficientu násobení (multiplikačního faktoru) je 

třeba považovat zejména: 
1. neurčitost výpočtu spojenou s vytvořeným výpočetním modelem (např. geometrický 

model, zahrnutí konstrukčních materiálů), 
2. neurčitost výpočtu spojenou s použitou metodikou/metodou řešení (např. metoda 

řešení Boltzmannovy rovnice, použitý výpočetní program), 
3. neurčitost výpočtu spojenou s použitou knihovnou dat účinných průřezů, 
4. neurčitost výpočtu spojenou s kolísáním obohacení paliva (určení stavu, pro které má 

palivo nejvyšší násobící schopnost), 
5. výrobní neurčitosti ovlivňující rozměry a hmotnosti, 
6. výrobní neurčitosti ovlivňující isotopické složení. 
(2) Získanou horní hodnotu efektivního koeficientu násobení neutronů s uvážením všech 

neurčitostí výpočtu je nutné porovnat s limitní hodnotou kritéria 0.95 resp. 0.98. 

(3) Pokud výpočetní analýzy, prokazující podkritičnost skladování, nezahrnují vliv 
přítomnosti rozpustného bóru v mokrém skladu (bazénu skladování čerstvého/ozářeného 
paliva), musí být splněna podmínka nepřevýšení hodnoty 0,95 efektivního koeficientu 
násobení neutronů při předpokládaných havarijních podmínkách projektové nehody (včetně 
zaplavení vodou).  

(4) Výpočetní analýzy, prokazující podkritičnost skladování, mohou zahrnout: 
a) vliv přítomnosti rozpustného boru v mokrém skladu (bazénu ozářeného/vyhořelého 

paliva) pokud:  
1. při zaplnění skladu palivem o maximálním obohacení a zaplnění vodou plné hustoty 

bez přítomnosti boru je mokrý sklad při zahrnutí všech neurčitostí stále podkritický, 
2. při zaplnění skladu palivem o maximálním obohacení a zaplnění vodou plné hustoty 

se zahrnutím částečného vlivu přítomnosti boru efektivní koeficient násobení 
neutronů mokrého skladu nepřevyšuje hodnotu 0,95 při zahrnutí všech neurčitostí, 

3. je zahrnut pouze částečný vliv přítomnosti rozpustného boru vyjádřený poměrnou 
částí z nominální koncentrace boru v mokrém skladu; poměrnou částí se rozumí část, 
která je dána maximální možnou rychlostí ředění obsahu bóru, časovou prodlevou 
identifikace nastalého ředění a časem potřebným pro zásah zamezujícím ředění, 
nejvýše však lze takto zahrnout vliv 40% hodnoty nominální koncentrace 
rozpustného boru specifikované pro dané zařízení, 

b) vliv vyhořívajících absorbátorů integrovaných do paliva (tedy neodstranitelných); 
v tomto případě musí analýzy uvažovat: 
1. geometrii palivových souborů včetně vlastností použitých konstrukčních materiálů, 
2. krok palivové mříže souboru, 
3. počet a obohacení palivových proutků, 
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4. typ integrálního (ze souboru neodstranitelného) vyhořívajícího absorbátoru, jeho 
rozmístění a obsah, 

5. stav paliva s maximální násobící schopností (tedy případně částečně vyhořelého). 
(5) V odůvodněných případech (např. skladování vysoce vyhořelého paliva) lze zahrnout 

vliv vyhoření skladovaného paliva. 

(6) Pro zachování požadovaných vlastností systémů pro skladování jaderného paliva 
v rozšířených projektových podmínkách musí být uplatněny obecné principy § 12, 13 a §14. 

§ 25 

Systém přeměny energie 
(1) Mezi hlavním zařízením pro přeměnu energie (potrubí páry, napájecí vody a 

turbogenerátorů vč. systému kontroly a řízení) a reaktorovou částí nebo elektrickou sítí musí 
být definováno funkční a fyzické rozhraní, aby byly jednoznačně stanoveny hranice uplatnění 
odstupňovaných požadavků na zařízení (klasifikace a kvalifikace), jednotlivé projekční 
principy a normy, spolehlivost, kvalitu, materiály atd. 

(2) Projekt systému přeměny energie musí zajistit, že v provozních stavech bude zajištěn 
spolehlivý odvod tepla částmi systému přeměny energie, zařazenými do odpovídajících 
bezpečnostních tříd, a příslušné projektové limity aktivní zóny a primárního okruhu chlazení 
reaktoru nebudou překročeny.  

(3) Projekt systémů odvodu páry a napájecí vody musí zajistit dostatečně dimenzované 
kvalifikované oddělovací a ochranné prvky pro oddělení systému od primárního okruhu a od 
částí systému vně hermetické obálky při abnormálním provozu a v havarijních podmínkách.  

(4) Bezpečnostně významné části systému přeměny energie (vybraná zařízení) musí být 
projektovány, vyrobeny a odzkoušeny v takové kvalitě, aby plnily určené bezpečnostní funkce 
a pravděpodobnost úniků, rychle se šířících defektů či roztržení byla minimalizována na 
extrémně nízkou hodnotu. Toto zařízení musí být chráněno proti vnitřním i vnějším vlivům. 
Proto musí být pro ochranu tlakové části příslušných systémů stanovena projektová kritéria, 
včetně maximálních hodnot statických i dynamických tlaků, teplot, hydraulických či 
mechanických zatížení a seismického zatížení a projekt musí obsahovat odpovídající opatření 
k jejich dodržení. 

(5) Řešení systému přeměny energie musí zajistit sledování případných úniků 
z primárního okruhu chlazení reaktoru do systému přeměny energie, a pokud jsou tyto úniky 
zjištěny, musí umožnit omezení jejich dalšího šíření tak, aby nebyly překročeny limity ozáření 
pracovníků a obyvatelstva a výpustí radioaktivních látek do životního prostředí. 
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ČÁST ŠESTÁ 

SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA TECHNICKÉ PROSTŘEDKY K ZAJIŠTĚNÍ 
RADIAČNÍ OCHRANY, MONITOROVÁNÍ RADIAČNÍ SITUACE, ZVLÁDÁNÍ 

RADIAČNÍCH MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ, VYŘAZOVÁNÍ A ZABEZPEČENÍ 

§ 26 

Radiační ochrana 
(1) Ve všech provozních stavech jaderného zařízení musí být všechny zdroje ionizujícího 

záření pod administrativní a technickou kontrolou. Ozáření pracovníků ani obyvatelstva 
v důsledku provozu a výpustí radioaktivních látek nesmí překročit limity ozáření, resp. 
autorizované limity, a musí být tak nízké, jak je rozumně dosažitelné. 

(2) Projektové řešení musí obsahovat analýzu úkolů a procesů z hlediska radiační 
ochrany, identifikaci všech zdrojů ionizujícího záření a radioaktivních látek včetně 
vznikajících aktivačních a korozních produktů kontrolu jejich transportu v systémech 
jaderného zařízení a v pracovním prostředí. Jaderné zařízení musí být vybaveno prostředky, 
umožňujícími řízení plynných a kapalných výpustí a nakládání s radioaktivními odpady 
včetně dostatečných zadržovacích a skladovacích prostor. 

(3) Konstrukční materiály a provozní látky musí být voleny aby vznik aktivačních 
a korozních produktů byl tak nízký, jak je jen rozumně dosažitelné.  

(4) Prostory jaderného zařízení musí být navrženy tak, aby bylo optimalizováno ozáření 
pracovníků a zabráněno úniku radioaktivních látek za systémů a kontaminaci pracoviště nebo 
jejich rozptylu do ovzduší pracoviště a dále do životního prostředí. Pro dosažení tohoto cíle 
musí být 
a) vytvořeny bariéry a stínění bránící šíření radioaktivních látek a kontaminaci, 
b) prostory jaderného zařízení klasifikovány a rozděleny podle radiační situace (tj. 

dávkového příkonu, kontaminace povrchů prostor a zařízení a objemové aktivity 
radionuklidů v ovzduší) za normálního a abnormálního provozu a podle potenciální 
radiační situace za havarijních podmínek a vhodně označeny, 

c) přístup pracovníků do prostor se zhoršenou radiační situací omezen a kontrolován a 
pracovníci vstupující do takových prostor vybaveni odpovídajícími ochrannými 
prostředky a pomůckami, 

d) zařízení vyžadující častou obsluhu či údržbu přednostně umístěno v místech s příznivou 
radiační situací, 

e) dostatečný počet a kapacita míst pro měření kontaminace, míst dostatečně vybavených 
pro provádění dekontaminace pracovníků a předmětů a prostředků pro dekontaminaci 
zařízení. 
(5) Jaderné zařízení musí být vybaveno odpovídajícími technickými prostředky a 

instrumentací pro monitorování radiační situace za normálního a abnormálního provozu, při 
základních projektových nehodách, a pokud je rozumně proveditelné, i v rozšířených 
projektových podmínkách. Tyto technické prostředky musí umožnit signalizaci převýšení 
stanovených úrovní.  
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(6) Stacionární monitorovací systémy musí poskytovat informaci o měřených veličinách 
na blokovou dozornu nebo na dozornu radiační kontroly. Stacionární monitorovací systémy 
musí zajišťovat za všech provozních stavů i za havarijních podmínek monitorování 
a) dávkového příkonu v místech se zhoršenou radiační situací běžně přístupných obsluze, 
b) povrchové kontaminace na výstupech z kontrolovaného pásma k zajištění kontroly 

povrchové kontaminace osob a předmětů, 
c) objemové aktivity radioaktivních látek v ovzduší místností běžně dostupných obsluze, 

kde by mohlo dojít k překročení stanovených úrovní, 
d) objemové aktivity plynných a kapalných radioaktivních látek v systémech jaderného 

zařízení, zvláště v systému čištění plynů a v systému kapalných výpustí. 
(7) Jaderné zařízení musí být vybaveno laboratoří pro monitorování aktivity vzorků 

plynů a kapalin odebraných ze systémů jaderného zařízení. 

(8) Jaderné zařízení musí být vybaveno systémem monitorování vnějšího ozáření a 
kontaminace osob a musí mít zavedeny postupy stanovení ozáření pracovníků. 

(9) Jaderné zařízení musí zajistit monitorování dopadů provozu na své okolí, tj. 
monitorování dávkového příkonu v zóně havarijního plánování a monitorování aktivity 
radionuklidů z výpustí, a na jeho základě určení radiační zátěže obyvatel. 

(10) Požadavky radiační ochrany při provozu jaderného zařízení, pro jejichž plnění musí 
projekt vytvořit odpovídající podmínky, stanoví zvláštní prováděcí předpis. 

§ 27 

Požární ochrana 
(1) Části jaderného zařízení důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a možnosti zásahů 

pracovníky jeho obsluhy nesmí být ohroženy nepřiměřeným rizikem požáru, explozí či vlivu 
zplodin hoření. Projekt jaderného zařízení musí proto aplikovat i pro toto riziko principy a 
požadavky bezpečnosti uvedené v tomto předpisu a respektovat požadavky obecného 
právního předpisu a jeho prováděcích předpisů se zvláštním ohledem na nutnost zamezení či 
omezení šíření radioaktivních látek tak aby provozy a činnosti, kde může v důsledku ohrožení 
požáru k ohrožení osob ozářením, byly považovány za činnosti s vysokým požárním 
nebezpečím.  

(2) Zejména zařízení důležitá pro jadernou bezpečnost musí být projektována a umístěna 
tak, aby pravděpodobnost vzniku požáru tam, kde jsou umístěna. byla malá a zařízení byla 
schopná odolávat jeho vlivům tak, aby si zachovala schopnost plnění bezpečnostních funkcí. 

(3) Při projektování jaderných zařízení s reaktorem o tepelném výkonu vyšším než 2 MW 
musí být mimo plnění požadavků zvláštních právních předpisů o ochraně proti požáru 
uplatňovány výsledky pravděpodobnostní analýzy rizika poškození aktivní zóny (PSA 1. 
úrovně), zahrnující i analýzu požárního rizika. 

(4) Jaderné zařízení musí být vybaveno:  
a) systémy detekce a signalizace vzniku požáru, informující pracovníky v provozní dozorně 

a řídícím centru systému požární ochrany, se zajištěným elektrickým napájením a 
vyvedením signálu prostřednictvím kabelů, kvalifikovaných na prostředí a funkčních i při 
požáru, 
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b) stabilním a mobilním hasicím zařízením navrženým tak, aby ani v případě jeho 
poruchového stavu nebo náhodného uvedení do provozu nebyla ovlivněna funkční 
schopnost zařízení, důležitých pro jadernou bezpečnost jaderného zařízení. 
(5) Ohni dostatečně dlouho odolné kabely či oheň nešířící provedení kabeláže musí být 

použity pro zařízení důležitá pro jadernou bezpečnost a v provozní a nouzové dozorně  

§ 28 

Vyřazování zařízení 

Jaderné zařízení musí být navrženo tak, aby mohlo být zajištěno jeho vyřazení z provozu 
v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu. 

§ 29 

Požadavky na zvládání radiačních mimořádných událostí 
(1) Pro zajištění účinnosti poslední úrovně ochrany do hloubky a požadavků zvláštních 

právních předpisů musí projekt zajistit odpovídající technické prostředky pro zvládání 
radiačních mimořádných událostí. 

(2) Jaderné zařízení s reaktorem o tepelném výkonu větším než 50 MW musí být 
vybaveno úkryty, které 
a) musí splňovat požadavky na stálé tlakově neodolné úkryty podle jiného právního 

předpisu  
b) musí mít kapacitu dostatečnou pro ukrytí všech pracovníků v jaderném zařízení a dalších 

osob, kteří se mohou na jaderném zařízení nacházet jak při provozu, tak při odstávce, 
c) musí být propojeny s technickým systémem fyzické ochrany, umožňujícím kontrolu a 

monitorování osob z hlediska zajištění fyzické ochrany řídícím centrem fyzické ochrany 
prostřednictvím zálohovaného komunikačního systému, 

d) musí umožňovat dekontaminaci vstupujících osob. 
(3) Některé vybrané úkryty musí být upraveny tak, aby umožňovaly provádění činnosti 

havarijních podpůrných středisek, kterými jsou havarijní řídící středisko, tvořené pracovištěm 
havarijního štábu a případně i vnějším havarijním podpůrným střediskem a technické 
podpůrné středisko. 

(4) Havarijní řídící středisko musí být odděleno od provozní dozorny i záložního zařízení 
(nouzové dozorny) a být navrženo tak, aby po celou dobu zvládání havarijních podmínek, a 
zajišťování odezvy na vzniklou radiační mimořádnou událost umožňovalo provádění 
následujících činností: 

a) řízení činností při zásahu v místě vzniku havarijních podmínek na jaderném zařízení, a 
při zvládání radiační mimořádné události, 

b) řízení zásahů v v oblasti, která by mohla být zasažena radiační mimořádnou událostí, 
c) koordinaci s krizovým štábem místně příslušného kraje nebo s ústředním krizovým 

štábem, při provádění plánovaných aktivit v rámci odezvy na vznik radiační 
mimořádné událost 3. stupně, 

d) informování veřejnosti, 
e) řízení procesu monitorování radiační situace v zóně havarijního plánovaní podle 

programu monitorování, příp. podle pokynů Úřadu, a průběžné hodnocení výsledků 
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monitorování a předávání dat ve formě datových souborů z tohoto monitorování 
Úřadu formou dálkového přístupu. 

(5) Havarijní řídící středisko dále musí:  
a) mít k dispozici informace o důležitých technologických a radiačních parametrech z 

havarovaného jaderného zařízení i bezprostředního okolí umožňující srovnání stavu za 
normálního provozu a v reálném čase při havárii  

b) mít k dispozici meteorologické informace,  
c) být vybaveno systémem umožňujícím sledování technologie jaderného zařízení 
d) splňovat podmínky pro dlouhodobý pobyt (min 72 hodin), 
e) být vybaveno základními a záložními komunikačními prostředky pro komunikaci 

s ostatním úkryty, blokovou a nouzovou dozornou nebo záložním zařízením, se 
shromaždišti evakuovaných osob, pro varování osob v areálu jaderného zařízení a pro 
vyžádání varování obyvatel v zóně havarijního plánování 

f) být přiměřeně chráněno i proti důsledkům těžkých havárií  
g) mít vlastní vzduchotechniku s filtroventilací, zajišťující pobyt i při radiační havárii po 

těžké havárii v jaderném zařízení  
h) být seizmicky odolné na úrovni, odpovídající požadavkům na systémy pro zvládání 

rozšířených projektových podmínek, 
i) mít vlastní záložní zdroj napájení 
j) mít prostředky pro spolehlivé spojení se všemi důležitými pracovišti a centry 

v jaderném zařízení. Tyto prostředky musí být zálohované prostředky, založenými na 
jiných technologiích např. vyhrazenými telefonními linkami, vysílačkami apod. 

k) mít prostředky pro spolehlivé spojení se všemi důležitými organizacemi v okolí, jako 
je např. policie, hasiči, vládní a veřejné sdělovací prostředky. Tyto prostředky musí 
být zálohované prostředky, založenými na jiných technologiích např. vyhrazenými 
telefonními linkami, vysílačkami apod. 

l) být vybaveno prostředky pro audio a video komunikace s provozní dozornou, 
nouzovou dozornou a s ostatními vnitřními a vnějšími organizacemi, zapojenými do 
řešení radiační mimořádné události, 

m) být vybaveno dostatečnými skladovacími prostory pro potřebné materiální a technické 
vybavení, včetně vybavení ochrannými prostředky pro pracovníky jaderného zařízení 
a prostředky pro odpočinek pracovníků havarijního řídícího střediska, včetně zásob 
potravin a vody na dobu minimálně 72 hodin. 

(6) Projekt jaderného zařízení musí počítat se zřízením záložního havarijního řídícího 
střediska, které musí umožnit vybrané činnosti havarijního řídícího střediska v případě 
nefunkčnosti nebo nepoužitelnosti havarijního řídícího střediska v areálu jaderného zařízení a 
které musí být situováno v bezpečné vzdálenosti od jaderného zařízení a musí být schopno 
odolat vnějším vlivům, které mohly vést ke ztrátě funkčnosti havarijního střediska v areálu 
jaderného zařízení. Projekt musí umožňovat přenos potřebných dat o stavu jaderného zařízení 
a informací o situaci v jeho areálu do záložního havarijního řídícího střediska nezávisle na 
situaci v havarijním řídícím středisku a komunikaci se všemi pracovními skupinami, 
podílejícími se na zvládání radiační havárie. 

§ 30 

Fyzická ochrana 

Jaderné zařízení musí být navrženo tak, aby mohla být zajištěna jeho fyzická ochrana i 
fyzická ochrana jaderných materiálů v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu.  
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§ 31 

Nakládání radioaktivními odpady v areálu jaderného zařízení 

Jaderné zařízení musí být navrženo tak, aby mohlo být zajištěno nakládání 
s radioaktivními odpady v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu. 

§ 32 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 

Ing. Dana Drábová, Ph. D., v. r. 
 

Předsedkyně 

 

 

 
Příloha 1 
 
Kritéria pro kategorizaci bezpečnostních funkcí a zařazení vybraných zařízení do 
bezpečnostních tříd 
 
1. Kritéria pro zařazení a rozdělení vybraných zařízení podle jejich bezpečnostních funkcí do 
bezpečnostních tříd u jaderných zařízení, jejichž součástí je reaktor: 
  
1.1. Vybranými zařízeními zařazenými do bezpečnostní třídy 1 jsou komponenty a zařízení, 

navrhované v takové kvalitě, aby jejich porucha byla prakticky vyloučena. Pro tato 
zařízení se v projektu nevyžadují nezávislé bezpečnostní systémy, zajišťující 
bezpečnostní funkce pro zvládání a omezení důsledků jejich poruchy. (DS367 _3.9) 
Vybraná zařízení se zařazují do bezpečnostní třídy1 i v případě, že existují projektová 
opatření pro zvládání událostí v případě jejich poruchy, pokud tvoří integrální část 
tlakového systému s komponentami, jejichž porucha je prakticky vyloučena. U 
jaderných zařízení s tlakovodními reaktory jsou to zařízení, plnící bezpečnostní funkci 
hranice primárního okruhu chlazení jaderného reaktoru, s výjimkou těch zařízení, jejichž 
poškození je možno kompenzovat normálním systémem pro doplňování chladiva. 

  
1.2. Vybranými zařízeními zařazenými do bezpečnostní třídy 2, jsou zařízení, plnící funkce 

třetí úrovně ochrany do hloubky. U jaderných zařízení s tlakovodním jaderným 
reaktorem to jsou komponenty, plnící bezpečnostní funkci pokrytí jaderného paliva, 
zařízení plnící bezpečnostní funkci tlakové hranice primárního okruhu chlazení 
jaderného reaktoru, která nenáleží do bezpečnostní třídy 1 a zařízení plnící bezpečnostní 
funkce bezpečnostního systému, jehož jsou součástí, a to funkce: 

 
1.2.1. pro odstavení jaderného reaktoru podle potřeby tak, aby v důsledku očekávaných 

provozních událostí nedošlo k rozvoji událostí do havarijních podmínek, a pro 
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rychlé odstavení jaderného reaktoru ke zmírnění následků postulovaných 
iniciačních událostí, 

1.2.2. pro udržení dostatečného množství chladiva pro chlazení aktivní zóny jaderného 
reaktoru v průběhu havarijních podmínek, odpovídajících základním projektovým 
nehodám, při kterých nedošlo k porušení tlakové hranice primárního okruhu 
chlazení jaderného reaktoru, a po odeznění příčin těchto podmínek, 

1.2.3. pro zajištění odvodu tepla z aktivní zóny jaderného reaktoru při základních 
projektových nehodách s porušením hranice tlakového okruhu chladiva tak, aby se 
omezilo poškození jaderného paliva, 

1.2.4. pro odvod zbytkového tepla z aktivní zóny jaderného reaktoru v průběhu všech 
provozních stavů a za havarijních podmínek základních projektových nehod, při 
kterých nedošlo k porušení integrity hranice primárního tlakového okruhu chlazení 
reaktoru, 

1.2.5. nezbytné pro omezení úniků radioaktivních látek z hermetické obálky v průběhu a 
po dosažení stabilizovaného odstaveného stavu v podmínkách základních 
projektových nehod, 

1.2.6. nezbytné pro dodávku energií nebo pro řízení provozu zařízení zařazených do 
bezpečnostní třídy 2 při plnění jejich bezpečnostních funkcí, zvláště, pokud jsou 
určeny pro provoz v prostředí, odpovídajícím havarijním podmínkám v hermetické 
části systému ochranné obálky. 

1.2.7. ochranného nebo informačního systému kontroly a řízení: 
a. je-li požadována ke zmírnění důsledků postulovaných iniciačních událostí, aby 

se zabránilo vzniku závažnější než základní projektové nehody, nebo 
b.  pokud by v době, kdy je požadováno její působení v reakci na iniciační událost, 

mohla vést k rozvoji do závažnější události než základní projektová nehoda, 
nebo  

c. pokud by chyba nebo porucha jeho funkce nebyla zmírněna jiným zařízením 
stejné bezpečnostní třídy a vedla by přímo k rozvoji do závažnější než základní 
projektové nehody, nebo  

d. pokud by funkce byla požadována pro zajištění informace nezbytné pro 
provedení určených činností pracovníků obsluhy pro zmírnění důsledků 
iniciační události tak, aby se zabránilo rozvoji do závažnější události než 
základní projektová nehoda. 

 
  

1.3. Vybranými zařízeními zařazenými do bezpečnostní třídy 3 jsou zařízení nezařazená do 
bezpečnostních tříd 1 a 2, která plnící bezpečnostní funkce systému, jehož jsou součástí. 
U jaderných zařízení s reaktorem jsou to přinejmenším funkce: 
1.3.1. pro zabránění nepřijatelným přechodovým procesům reaktivity, 
1.3.2. pro udržení jaderného reaktoru v podmínkách bezpečného odstavení, po všech 

činnostech, které vedly k jeho odstavení, a po každém z jeho odstavení, 
1.3.3. pro udržení dostatečného množství chladiva pro chlazení aktivní zóny jaderného 

reaktoru při všech stavech normálního a abnormálního provozu, zohledněných v 
projektu jaderného zařízení, 

1.3.4. pro odvod tepla z bezpečnostních systémů až do koncového stupně odvodu tepla, 
neomezují-li realizaci funkcí podle bodů 1.2.3 a 1.2.4, nutných pro dosažení 
bezpečného stavu reaktoru 

1.3.5. pro udržení ozáření pracovníků jaderného zařízení a obyvatelstva při radiační 
mimořádné události pod stanovenými referenčními úrovněmi jak v průběhu 
události tak po dosažení bezpečného stavu v podmínkách základní projektové 
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nehody a v rozšířených projektových podmínkách, a to i po událostech, jejichž 
následkem dochází k únikům radioaktivních látek a ionizujícího záření ze zdrojů, 
nacházejících se vně systému ochranné obálky, 

1.3.6. pro udržení podmínek prostředí uvnitř jaderného zařízení, nutných pro provoz 
bezpečnostních systémů a pro přístup pracovníků k plnění činností, důležitých pro 
jadernou bezpečnost, 

1.3.7. pro zabránění únikům radioaktivních látek z ozářeného jaderného paliva 
dopravovaného nebo skladovaného uvnitř jaderného zařízení vně systému chlazení 
jaderného reaktoru v průběhu všech stavů normálního a abnormálního provozu, 

1.3.8. pro odvod rozpadového tepla z ozářeného paliva skladovaného uvnitř jaderného 
zařízení vně systému chlazení jaderného reaktoru, 

1.3.9. pro udržení dostatečné podkritičnosti paliva, skladovaného uvnitř jaderného 
zařízení vně systému chlazení reaktoru, 

1.3.10. nezbytné pro omezení výpusti radioaktivních látek pod stanovené í hodnoty v 
průběhu všech stavů normálního a abnormálního provozu, 

1.3.11. pro dodávku energií nebo pro řízení provozu zařízení zařazených do 
bezpečnostní třídy 3 při plnění jejich bezpečnostních funkcí, 

1.3.12. pro zajištění provozuschopnosti ostatních zařízení zařazených do bezpečnostních 
tříd 1, 2 nebo 3 při plnění jejich bezpečnostních funkcí, s výjimkou jejich řízení 
nebo dodávek energie, 

1.3.13. určené pro předcházení nebo omezení následků poruch ostatních systémů, 
komponent nebo stavebních konstrukcí jaderného zařízení zařazených do 
bezpečnostní třídy 1, 2 nebo 3, pokud by jejich poruchy mohly vést k narušení 
plnění jejich bezpečnostních funkcí, 

1.3.14. pro zajištění provozuschopnosti systémů měření a řízení, které řídí provoz 
jaderného zařízení tak, aby:  

a)  základní parametry jaderného zařízení byly udržovány v mezích, předpokládaných v 
bezpečnostní analýze, jestliže v důsledku jejich chybné funkce by musela být uvedena do 
činnosti vybraná zařízení bezpečnostní třídy 2, aby se zabránilo rozvoji do závažnější než 
základní projektové nehody, nebo 

b)  jejich funkce byla používána k zabránění vzniku nebo omezení úniku radioaktivních látek 
nebo k omezení poškození paliva, aby se zabránilo rozvoji události do závažnější než 
základní projektové nehody, nebo 

c) jejich funkce zajišťovala kontinuální monitorování schopnosti zařízení bezpečnostní třídy 
2 plnit svoje bezpečnostní funkce, a signalizaci závad na těchto zařízeních pracovníkům 
dozoren. 

d)  jejich funkce vedla k význačnému snížení četnosti výskytu iniciačních událostí. 
1.3.15. sekundárního okruhu, u nichž výpočtový tlak pracovního media při výpočtové 

teplotě vyšší než 100 st. C přesahuje 4 MPa a světlost potrubí je větší než DN 200, 
přičemž hranicí mezi vybraným zařízením a ostatním zařízením je místo ukotvení 
posledního omezovače švihu nebo obdobného zařízení ze strany sekundární 
okruhu. 
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2. Kritéria pro zařazení a rozdělení vybraných zařízení do bezpečnostních tříd podle 
bezpečnostních funkcí u jaderných zařízení pro skladování radioaktivních odpadů 
  
2.1. Vybranými zařízeními zařazenými do bezpečnostní třídy 2 jsou obalové soubory pro 

skladování radioaktivních odpadů z přepracovaného jaderného paliva. 
  
2.2. Vybranými zařízeními zařazenými do bezpečnostní třídy 3 jsou zařízení plnící funkci 

fyzické bariéry, a zařízení nezbytná pro zamezení úniků radioaktivních látek a 
ionizujícího záření do životního a pracovního prostředí v průběhu všech projektem 
uvažovaných provozních stavů a havarijních podmínek 

  
3. Kritéria pro zařazení a rozdělení vybraných zařízení do bezpečnostních tříd u 
jaderných zařízení pro skladování vyhořelého jaderného paliva 
  
3.1. Vybranými zařízeními zařazenými do bezpečnostní třídy 2 jsou: 
 

3.1.1. obalové soubory pro skladování vyhořelého jaderného paliva 
  
3.1.2. pro mokré sklady jaderného paliva zařízení nezbytná pro udržení požadované 
podkritičnosti jaderného materiálu. 

  
3.2. Vybranými zařízeními zařazenými do bezpečnostní třídy 3 jsou zařízení tvořící 

inženýrské umělé bariéry a zařízení nezbytná pro zamezení úniků radioaktivních látek 
do životního a pracovního prostředí v průběhu všech projektových provozních stavů, 
včetně zařízení, která monitorují parametry obalového souboru pro skladování 
vyhořelého jaderného paliva, důležité pro dodržování limitů a podmínek bezpečného 
provozu těchto zařízení. 

  
4. Kritéria pro zařazení a rozdělení vybraných zařízení do bezpečnostních tříd u 
jaderných zařízení pro nakládání radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva 
a u jaderných zařízení pro výrobu, zpracování jaderných materiálů 
  
4.1. Vybranými zařízeními zařazenými do bezpečnostní třídy 2 jsou: 
 

4.1.1. obalové soubory pro ukládání vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních 
odpadů vzniklých z přepracovaného jaderného paliva, 

  
4.1.2. zařízení nezbytná pro udržení dostatečné podkritičnosti jaderného materiálu. 

  
4.2. Vybranými zařízeními zařazenými do bezpečnostní třídy 3 jsou zařízení, plnící 

bezpečnostní funkci inženýrské fyzické bariéry pro zamezení úniků radioaktivních látek 
do životního prostředí, jako jsou například nádrže na radioaktivní odpady a tělesa 
odparek. 

 

Doplňující kritéria pro zařazování systémů, konstrukcí a komponent do bezpečnostních 
tříd 
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1) Pokud systémy, konstrukce a komponenty plní více než jednu bezpečnostní funkci, pak 
jsou zařazeny do bezpečnostní třídy dle bezpečnostní funkce nejvyššího významu (s výjimkou 
některých zařízení, u nichž mohou být jejich náležitě oddělené části zařazeny do různých 
bezpečnostních tříd . 
 
2) Pokud bezpečnostní funkci plní více než jedno zařízení, potom zařazení do bezpečnostní 
třídy podléhá pouze to zařízení, které je k plnění dané bezpečnostní funkce cíleně určeno. 
 
3) Zálohující se (redundantní) systémy, konstrukce a komponenty se uvažují jako systémy, 
konstrukce a komponenty cíleně určené k plnění téže bezpečnostní funkce a jsou zařazeny do 
stejné bezpečnostní třídy. 
 
4) Zařízením plnícím určitou bezpečnostní funkci se rozumí pouze to zařízení, které je 
nezbytně nutné ke splnění této bezpečnostní funkce, tzn. že nepodstatné části zařízení resp. 
systému není nutno zařazovat funkce do příslušné bezpečnostní třídy. 
 
5) U složitých zařízení mohou jejich různé části plnit různé bezpečnostní funkce. Z toho 
důvodu jsou tyto části zařízení zařazovány do tříd podle plnění odpovídající bezpečnostní 
funkce. 
 

Potrubní trasy. 

 Potrubní trasou pro účely tohoto předpisu se rozumí potrubí včetně všech 
zabudovaných dílů (armatury, clony, přechodové kusy, T-kusy a pod.) 
 
6) Hranice bezpečnostních tříd u navazujících potrubních tras na systémy a zařízení zařazené 
do bezpečnostní třídy (tříd) jsou stanoveny k první oddělovací armatuře, která je zařazena do 
vyšší bezpečnostní třídy. 
 
7) Přívod nebo odvod médií začíná nebo končí u prvního akumulačního objemu dostatečného 
pro plnění požadované bezpečnostní funkce. Pokud trasy plnění jsou zavedeny do nádrží nad 
hladinu provozního média, hranice mezi VZ a nevybranou trasou pro plnění je na hrdle 
nádrže, tj. nemusí být až na 1. uzavírací armatuře. 
 
8) Elektrická zařízení systémů nouzového napájení, ze kterých jsou napájena zařízení 
bezpečnostní třídy 2, jsou celá zařazena do bezpečnostní třídy 2. Z těchto elektrických 
zařízení mohou být napájena rovněž vybraná zařízení, vyžadující napájení a ovládání v 
bezpečnostní třídě 3, anebo zařízení bez požadavků na elektrické napájení a ovládání 
z vybraných zařízení. Ve vývodech na spotřebiče s požadavky na napájení a ovládání, nižšími 
než bezpečnostní třídy 2 tvoří hranici bezpečnostní třídy 2: 

- v silové části – vypínače včetně iniciačních pomocných obvodů ochran nebo 
jističe 

- v ovládacích obvodech – jističe ve vývodu na pomocné obvody. 
 
9) Elektrická zařízení systémů nouzového napájení, ze kterých jsou napájeny spotřebiče 
vyžadující napájení a ovládání z vybraných zařízení bezpečnostní třídy 3, jsou celá zařazena 
do bezpečnostní třídy 3. 
10) U rozvaděčů, které jsou zapojeny ve smyčce s dalšími rozváděči zařazenými do 
bezpečnostní třídy 3 a současně v jeho vývodech není spotřebič vyžadující napájení 
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z vybraných zařízení je v daném rozváděči zařazený do bezpečnostní třídy 3 pouze přívodní 
jistič resp. jističe. Rozvaděč jako celek není označován jako vybrané zařízení. 
11) Kabeláž sloužící pro zajištění funkce vybraných zařízení je vybraným zařízením ve stejné 
bezpečnostní třídy jako zařízení, pro které je určena. 
12) Je-li zařízení v jaderné resp. strojní profesi zařazeno do bezpečnostní třídy 3, bezpečnostní 
třídy 2 resp. bezpečnostní třídy 1 (např. z hlediska integrity), nemusí být požadavek na 
bezpečnostní třídu elektrického napájení shodný s bezpečnostní třídou tohoto zařízení. 
 
Pro část systémů kontroly a řízení platí tyto obecné zásady: 
13) Do příslušné bezpečnostní funkce patří vždy celý okruh systémů kontroly a řízení určený 
pro plnění požadované funkce. 
14) Mezi vybraná zařízení jsou zařazeny ty měřící okruhy, které mají automatickou vazbu na 
příslušné vybrané ovládací okruhy. Nejsou zařazeny měřicí okruhy, které plní funkce 
zobrazování a signalizace, s výjimkou těch měření, která slouží pro systémy monitorování 
stavu zařízení a prostředí v havarijních podmínkách. 
15) Pokud z technologických funkcí vyplývají požadavky na zařazení měřícího popř. 
ovládacího okruhu do různých bezpečnostní tříd, jsou samostatné části měřicích popř. 
ovládacích okruhů v příslušných požadovaných bezpečnostní třídách ovládaného zařízení a 
společné části jsou zařazeny do vybraných zařízení s vyšší třídou. 
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Pracovní návrh 
 

VYHLÁŠKA 
ze dne  

o radiační ochraně 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona č. .../... Sb., atomový zákon, k 
provedení § 9 odst. 2 písm. c) a j), § 17 odst. 3 písm. a) a b), § 24 odst. 7, § 25 odst. 2 písm. a) 
až d), § 60 odst. 4 písm. a) a b), § 61 odst. 6 písm. a) až d), § 63 odst. 6, § 66 odst. 6 písm. a) 
až c), § 67 odst. 4, § 68 odst. 2 písm. a) až i), § 69 odst. 2 písm. a) až e), § 70 odst. 2 písm. b) 
a c), § 71 odst. 2, § 72 odst. 5 písm. a) až e), § 73 odst. 3 písm. a) až e), § 74 odst. 4 písm. a) 
až c), § 75 odst. 5 písm. a), § 76 odst. 6, § 77 odst. 2 písm. a) až c), § 78 odst. 3 písm. a), b), e) 
a f), § 81 odst. 3 písm. d), § 83 odst. 7, § 84 odst. 6 písm. a) a b), § 85 odst. 4, § 86 odst. 3 
písm. a) až d), § 87 odst. 5 písm. a) až d), § 88 odst. 6, § 89 odst. 2, § 93 odst. 4 písm. a) až d), 
§ 95 odst. 6 písm. a) až d), § 96 odst. 3 písm. a) až d), § 98 odst. 4, § 99 odst. 5 písm. a) a b), 
§ 100 odst. 3 písm. a) až d), § 101 odst. 4 písm. a) až d), § 104 odst. 9 písm. a) až e) a § 164 
odst. 2 zákona: 

Předmět úpravy 

§ 1 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje 
a) výčet změn ovlivňujících radiační ochranu, monitorování radiační situace a zvládání 

radiační mimořádné události pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie, 
b) výčet stavebních materiálů, 
c) vzory registračních formulářů, 
d) výčet dokumentace pro registrovanou činnost a požadavky na její obsah, 
e) požadavky na obsah dokumentace pro povolovanou činnost v rámci expozičních 

situací, 
f) výčet veličin a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany, 
g) rozsah, způsob a dobu sledování, měření, hodnocení, ověřování a zaznamenávání 

veličin a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany a dobu uchovávání 
informací o nich, 

h) rozsah, způsob a lhůty pro předávání informací Úřadu o veličinách a skutečnostech 
důležitých z hlediska radiační ochrany, 

i) rozsah, způsob a dobu uchovávání evidovaných údajů o zdrojích ionizujícího záření 
a lhůty pro jejich předávání Úřadu, 

j) ozáření pacienta, které je považováno za chybné z hlediska radiologické události, 
k) aktivitu radionuklidu, která činí uzavřený radionuklidový zdroj vysokoaktivním 

zdrojem, 
l) kritéria pro zařazení zdrojů ionizujícího záření do kategorií, 
m) radionuklidové zdroje, zařazované do kategorií zabezpečení a způsob jejich zařazení 

do kategorií zabezpečení, 
                                                 
1) Směrnice Rady 2013/59/Euratom. 
Směrnice 2013/51/ Euratom. 
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n) kritéria pro zařazení pracoviště do příslušné kategorie, 
o) pravidla zařazení pracovníků do kategorie A nebo B, 
p) hodnoty limitů ozáření a způsob nakládání s nimi, 
q) referenční úrovně, 
r) způsob použití referenčních úrovní, 
s) postupy používané při optimalizaci radiační ochrany včetně způsobu stanovení 

dávkových optimalizačních mezí, 
t) hodnotu a způsob použití zprošťovací úrovně, 
u) rozsah a četnost provádění zkoušek podle § 68 odst. 1 písm. f) zákona, 
v) rozsah a četnost zkoušky provozní stálosti prováděné registrantem, 
w) pravidla pro stanovení rozsahu a četnosti zkoušky provozní stálosti prováděné 

držitelem povolení, 
x) okruh osob provádějících zkoušku provozní stálosti, 
y) okruh osob povinných zajistit plnění povinností podle § 68 odst. 1 písm. g) zákona, 
z) postup hodnocení zkoušky provozní stálosti a nakládání s jeho výsledky, včetně 

způsobu a doby uchovávání jeho výsledků. 

§ 2 
Tato vyhláška dále upravuje 
a) kritéria pro hodnocení zkoušky dlouhodobé stability, pravidla pro odstraňování 

závad zjištěných touto zkouškou a způsob stanovení lhůt pro odstranění těchto závad, 
b) rozsah a obsah poskytovaných informací podle § 68 odst. 1 písm. n) zákona a způsob 

jejich poskytování, 
c) rozsah a způsob průběžného vzdělávání radiačního pracovníka, způsob a četnost 

ověřování jeho znalostí a způsob dokumentování průběžného vzdělávání, 
d) rozsah a způsob provedení hodnocení zajištění radiační ochrany vykonávané 

činnosti, 
e) druhy zdrojů ionizujícího záření, u nichž je inventurní kontrola prováděna, rozsah a 

způsob provádění inventurní kontroly a její četnost a četnost a rozsah předávání 
jejích výsledků Úřadu. 

f) způsoby doložení těsnosti uzavřeného radionuklidového zdroje, 
g) výčet změn souvisejících s radiační ochranou, monitorováním radiační situace a 

zvládáním radiační mimořádné události na pracovišti se zdrojem ionizujícího záření, 
h) rozsah a způsob dokumentování změny související s radiační ochranou, 

monitorováním radiační situace a zvládáním radiační mimořádné události na 
pracovišti se zdrojem ionizujícího záření a způsob a lhůty jejího oznamování Úřadu, 

i) rozsah a způsob vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV. 
kategorie, které není jaderným zařízením, a ukončení vyřazování z provozu, 

j) náplň práce osoby zajišťující radiační ochranu registranta, 
k) postupy pro zajištění radiační ochrany registrantem při používání zdroje ionizujícího 

záření, 
l) rozsah, způsob a dobu uchovávání evidovaných údajů o zdroji ionizujícího záření a 

jejich předávání Úřadu, 
m) rozsah a způsob vykonávání činnosti dohlížející osoby, 
n) kategorii radiačního pracovníka v případě dohlížející osoby, 
o) rozsah a způsob vykonávání činnosti osoby s přímým dohledem nad radiační 

ochranou, 
p) kategorii radiačního pracovníka v případě osoby s přímým dohledem nad radiační 

ochranou, 
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q) rozsah a způsob vykonávání činností specializovaným útvarem radiační ochrany 
zajišťujícím soustavný dohled nad radiační ochranou na energetickém jaderném 
zařízení, 

r) rozsah a způsob vymezení kontrolovaného pásma, 
s) rozsah omezení vstupu do kontrolovaného pásma, 
t) podmínky výkonu práce v kontrolovaném pásmu, 
u) způsob zajištění radiační ochrany v kontrolovaném pásmu, 
v) požadavky na dokumentaci provozu kontrolovaného pásma, 
w) rozsah a způsob vymezení sledovaného pásma, 
x) způsob zajištění radiační ochrany ve sledovaném pásmu, 
y) požadavky na dokumentaci provozování sledovaného pásma, 
z) podmínky bezpečného provozu pracoviště se zdrojem ionizujícího záření s ohledem 

na typ zdroje ionizujícího záření. 

§ 3 
Tato vyhláška dále upravuje 
a) hodnoty uvolňovacích úrovní pro pracoviště, na němž se vykonává radiační činnost, 

a podmínky, za nichž se považují za překročené, 
b) rozsah a způsob vymezení kontrolovaného pásma na přechodném pracovišti, 
c) způsob zajištění radiační ochrany obyvatelstva, pracovníků a okolí přechodného 

pracoviště, 
d) rozsah, způsob a lhůtu oznamování výkonu činnosti na přechodném pracovišti 

Úřadu, 
e) požadavky na osobní monitorování radiačního pracovníka, 
f) postupy hodnocení veličin měřených v rámci monitorování. 
g) pravidla vybavení radiačního pracovníka kategorie A osobními dozimetry, nakládání 

s nimi a jejich vyhodnocování, včetně délky období pro jejich vyhodnocování, 
h) způsob poskytování výsledků osobního monitorování radiačnímu pracovníkovi, 
i) pravidla pro stanovení reprezentativní osoby a hodnocení jejího ozáření, 
j) obsah optimalizační studie pro stanovení autorizovaného limitu ozáření 

reprezentativní osoby, 
k) obsah záznamů o nelékařském ozáření vedených držitelem povolení a registrantem, 
l) národní diagnostické referenční úrovně, 
m) obsah záznamů podle § 84 odst. 4 a 5 zákona, 
n) rozsah a způsob předávání dat pro stanovení distribuce dávek u obyvatelstva, 
o) požadavky na zdroj ionizujícího záření používaný při lékařském ozáření a vybavení 

pracoviště pro rentgenovou diagnostiku a radioterapii, 
p) způsob provádění léčebné nebo diagnostické aplikace radionuklidu, 
q) podmínky propouštění pacienta po léčbě nebo vyšetření radionuklidem, 
r) případy vybavení pacienta písemnými pokyny k bezpečnému způsobu chování po 

léčebné nebo diagnostické aplikaci radionuklidu, 
s) klasifikaci radiologických událostí podle jejich závažnosti a postupy pro případ jejich 

výskytu, 
t) postupy pro případ výskytu radiologické události nebo případu, kdy k radiologické 

události mohlo dojít, pokud by nebyly příčiny včas zjištěny a odstraněny, 
u) obsah a dobu uchovávání záznamů z prošetření a záznamů o přijatých opatřeních 

podle § 87 odst. 3 zákona, 
v) rozsah informování o závažné radiologické události a lhůty k jeho provedení, 
w) požadavky na zajištění radiační ochrany při činnosti související se získáváním 

radioaktivního nerostu, 
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x) způsob identifikace a označování vysokoaktivního zdroje a jeho příslušenství, 
y) výčet pracovišť s materiálem se zvýšeným obsahem přírodního radionuklidu, 
z) způsob, rozsah a četnost měření za účelem stanovení osobních dávek pracovníka, 

způsob stanovení osobních dávek pracovníka a rozsah, způsob a dobu evidence 
osobních dávek pracovníka. 

§ 4 
(1) Tato vyhláška dále upravuje 
a) rozsah a obsah informací oznamovaných Úřadu o pracovišti, včetně identifikačních 

údajů provozovatele pracoviště, a četnost jejich oznamování, 
b) úroveň, po jejímž překročení musí být na pracovišti s materiálem se zvýšeným 

obsahem přírodního radionuklidu zajištěna optimalizace radiační ochrany, 
c) rozsah, způsob a četnost provádění měření a hodnocení obsahu radionuklidů v 

radioaktivní látce uvolňované z pracoviště, 
d) způsob a dobu vedení evidence výsledků měření obsahu radionuklidů v radioaktivní 

látce uvolňované z pracoviště a četnost jejich oznamování Úřadu, 
e) obsah vnitřního předpisu pro nakládání s radioaktivní látkou uvolňovanou z 

pracoviště, 
f) hodnoty uvolňovacích úrovní pro pracoviště s možností zvýšeného ozáření z 

přírodního zdroje záření a podmínky, za nichž se považují za překročené, 
g) podmínky pro zařazení pracoviště umístěného v podzemním nebo prvním 

nadzemním podlaží budovy mezi pracoviště s možným zvýšeným ozářením z 
radonu, 

h) rozsah, způsob a četnost provádění měření za účelem stanovení efektivní dávky 
pracovníka na pracovišti a pravidla stanovení efektivní dávky pracovníka, 

i) rozsah, způsob a dobu vedení evidence výsledků měření a efektivní dávky 
pracovníka, 

j) rozsah a obsah informací o pracovišti oznamovaných Úřadu, včetně identifikačních 
údajů provozovatele pracoviště, a četnost jejich oznamování Úřadu, 

k) způsob stanovení radonového indexu pozemku, 
l) kritéria pro přípravu a hodnocení plánovaných opatření ke snížení ozáření z 

přírodního zdroje záření ve stavbě, 
m) hodnotu ročního průměru objemové aktivity radonu ve vzduchu, při jejímž 

překročení je vlastník budovy s obytnými nebo pobytovými místnostmi povinen 
provést opatření ke snížení ozáření. 

(2) Tato vyhláška dále upravuje 
a) nejvyšší přípustnou hodnotu objemové aktivity radonu v pitné vodě pro veřejnou 

potřebu a pro dodávání balené vody na trh, 
b) referenční úrovně obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejnou potřebu 

a pro dodávání balené vody na trh, 
c) rozsah, četnost a způsob systematického měření a hodnocení obsahu přírodních 

radionuklidů ve vodě, 
d) rozsah, způsob a dobu vedení evidence výsledků měření a dalších údajů, včetně 

identifikačních údajů dodavatele vody a výrobce a dovozce balené vody, a četnost 
jejich oznamování Úřadu, 

e) referenční úroveň pro stavební materiál, 
f) způsob výpočtu indexu hmotnostní aktivity pro stavební materiál a hodnotu tohoto 

indexu, 
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g) rozsah, způsob a četnost systematického měření a hodnocení obsahu přírodních 
radionuklidů ve stavebním materiálu, 

h) rozsah, způsob a dobu vedení evidence výsledků měření a dalších údajů, včetně 
identifikačních údajů výrobce a dovozce stavebního materiálu, a četnost jejich 
oznamování Úřadu, 

i) podmínky zavádění a odvolávání ochranných opatření a požadavky na ně, 
j) způsob informování zasahující osoby o riziku spojeném se zásahem a způsob 

prokázání souhlasu zasahující osoby s účastí na zásahu, 
k) základní charakteristiky osobních ochranných prostředků a pomůcek pro zasahující 

osobu, 
l) dobu uchovávání záznamů a údajů podle § 104 odst. 5 písm. a) až c) a g) zákona, 
m) rozsah a dobu předávání údajů o velikosti ozáření při zásahu získaných z osobního 

monitorování Úřadu, 
n) požadavky na způsob zabezpečení radionuklidového zdroje včetně radionuklidového 

zdroje 1. až 3. kategorie zabezpečení. 

§ 5 

Podmínky pro uvolňování radionuklidu z pracoviště 
(3) Bez povolení Úřadu lze radionuklid z pracoviště se zdrojem ionizujícího záření a 

z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření uvolňovat v případě, že 
nejsou překročeny uvolňovací úrovně podle § 2. Uvolňovací úrovně nelze použít pro 
uvolňování radionuklidu z jaderného zařízení, z dobývání, úpravy a zušlechťování 
radioaktivních nerostů nebo z kameniva z odvalů z dobývání radioaktivních nerostů.  

(4) Bez povolení Úřadu lze radionuklid z pracoviště uvolňovat též v případě, že efektivní 
dávka reprezentativní osoby způsobená uvolněním radionuklidu v kalendářním roce je menší 
než 0,01 mSv při uvolňování z pracoviště se zdrojem ionizujícího záření nebo menší než 0,3 
mSv při uvolňování z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření. 
Tyto podmínky nelze použít při vypouštění radionuklidu z jaderného zařízení do ovzduší nebo 
do vodoteče a při uvolňování radionuklidu pro použití k výrobě stavebního materiálu. 

(5) Každý, kdo uvolňuje radionuklid z pracoviště podle odstavce 2, je povinen oznámit 
Úřadu nejméně 60 dní předem 

a) druh uvolňovaného radionuklidu, 
b) aktivitu uvolňovaného radionuklidu, 
c) místo, čas a způsob uvolňování a 
d) zhodnocení ozáření reprezentativní osoby. 
(6) Bez povolení Úřadu lze radionuklid z pracoviště s možností zvýšeného ozáření 

z přírodního zdroje záření uvolňovat též v případě použití radionuklidu k výrobě stavebního 
materiálu. Každý, kdo uvolňuje radionuklid k tomuto účelu, je povinen oznámit Úřadu 
nejméně 60 dní předem 

a) druh uvolňovaného radionuklidu, 
b) aktivitu uvolňovaného radionuklidu, 
c) dobu a rozsah uvolňování radionuklidu, 
d) výrobce stavebního materiálu. 
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§ 6 

Uvolňovací úrovně pro pracoviště se zdroji ionizujícího záření 
(1) Při uvolňování předmětu nebo jakéhokoli druhu pevné látky v jakémkoli množství ke 

zneškodnění, recyklaci nebo opětnému používání nejsou uvolňovací úrovně překročeny, 
jestliže: 

a) v uvolňovaném předmětu nebo uvolňované šarži pevné látky je součet podílů 
průměrných hmotnostních aktivit jednotlivých radionuklidů a jejich uvolňovacích 
úrovní hmotnostní aktivity uvedených v tabulce č. 1 přílohy č. 2 této vyhlášky menší 
než 1 nebo je tato podmínka splněna v každém kilogramu uvolňované látky, pokud 
nelze prokázat, že uvolňovaná látka je homogenní, a  

b) na každých 100 cm2 povrchu uvolňovaného předmětu je součet podílů průměrných 
plošných aktivit jednotlivých radionuklidů a jejich uvolňovacích úrovní plošné 
aktivity uvedených v tabulce č. 1 přílohy č. 2 této vyhlášky menší než 1.  

(2) Při vypouštění odpadních vod do povrchových vod nejsou uvolňovací úrovně 
překročeny, jestliže součet součinů průměrných objemových aktivit jednotlivých 
vypouštěných radionuklidů a jejich maximálních konverzních faktorů hing pro příjem požitím 
dospělým jednotlivcem z obyvatelstva podle tabulek přílohy č. 3 této vyhlášky je menší než 
10-4 Sv/m3. 

(3) Při vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu nejsou uvolňovací 
úrovně překročeny, jestliže součet součinů průměrných objemových aktivit jednotlivých 
vypouštěných radionuklidů a jejich maximálních konverzních faktorů hing pro příjem požitím 
dospělým jednotlivcem z obyvatelstva podle tabulek přílohy č. 3 této vyhlášky je menší než 
10-2 Sv/m3. 

(4) Při vypouštění radionuklidů do ovzduší nejsou uvolňovací úrovně překročeny, jestliže 
součet součinů průměrných objemových aktivit jednotlivých vypouštěných radionuklidů a 
jejich konverzních faktorů hinh pro příjem vdechováním dospělým jednotlivcem z 
obyvatelstva podle tabulek přílohy č. 3 této vyhlášky je menší než 10-7 Sv/m3. 

(5) Při ukládání na skládky odpadu nejsou uvolňovací úrovně překročeny, jestliže 
ukládaný materiál vyhovuje požadavku podle odstavce 1 a uložení je provedeno takovým 
způsobem, že nezpůsobí ve vzdálenosti 1 m od povrchu skládky zvýšení příkonu dávkového 
ekvivalentu o více než 10-7 Sv/h proti původnímu přírodnímu pozadí v dané lokalitě a celkový 
příkon dávkového ekvivalentu je menší než 4.10-7 Sv/h. 

(6) Při spalování ve spalovnách nejsou uvolňovací úrovně překročeny, jestliže spalné 
plyny vypouštěné do ovzduší vyhovují požadavku odstavce 4 a popel vzniklý spálením 
vyhovuje požadavkům odstavce 1 nebo 5. 

(7) Průměrné hodnoty podle odstavců 1 až 4 se vztahují na jednotlivé uvolňované 
předměty, resp. na jednotlivé uvolňované šarže látky, v nichž lze prokázat, že se hmotnostní 
resp. objemová aktivita dá pokládat za homogenní. 
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§ 7 

Uvolňovací úrovně pro pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje 
záření 

(1) Uvolňovací úrovně pro uvolňování pevných materiálů, včetně jejich ukládání na 
skládky odpadu, opakované použití, recyklace a spalování jsou: 

a) hmotnostní aktivita přírodních radionuklidů z řady U-238 rovna 1 kBq kg-1, 
b) hmotnostní aktivita přírodních radionuklidů z řady Th-232 rovna 1 kBq kg-1, 
c) hmotnostní aktivita K-40 rovna 10 kBq kg-1. 

Tyto uvolňovací úrovně nejsou překročeny, pokud průměrná hmotnostní aktivita žádného 
z radionuklidů není větší než příslušná hodnota uvolňovací úrovně. 

(2) Uvolňovací úrovně pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových jsou: 
a) průměrná celková objemová aktivita alfa ve veškerých látkách rovna 0,5 Bq/l, 
b) průměrná celková objemová aktivita beta po odečtení příspěvku K-40 ve veškerých 

látkách rovna 1 Bq/l. 

Tyto uvolňovací úrovně nejsou překročeny, pokud průměrná objemová aktivita alfa ani 
průměrná objemová aktivita beta po odečtení příspěvku K-40 není větší než příslušná hodnota 
uvolňovací úrovně. 

(3) Uvolňovací úrovně pro vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu 
jsou: 

a) průměrná celková objemová aktivita alfa ve veškerých látkách rovna 50 Bq/l, 
b) průměrná celková objemová aktivita beta po odečtení příspěvku K-40 ve veškerých 

látkách rovna 100 Bq/l. 

Tyto uvolňovací úrovně nejsou překročeny, pokud průměrná objemová aktivita alfa ani 
průměrná objemová aktivita beta po odečtení příspěvku K-40 není větší než příslušná hodnota 
uvolňovací úrovně.  

(4)  Průměrné hodnoty podle odstavce 1 až 3 se vztahují na takové množství 
uvolňovaných materiálů, v nichž lze hmotnostní resp. objemovou aktivitu považovat za 
homogenní. 

§ 8 

Druhy dokumentace předkládané pro jednotlivé registrované činnosti a rozsah a způsob 
jejího provedení 

(1) Dokumentace předkládaná pro registraci k používání zdroje ionizujícího záření: 
a) registrační karta zdroje ionizujícího záření, který bude používán, 
b) protokol přejímací zkoušky daného zdroje ionizujícího záření nebo poslední zkoušky 

dlouhodobé stability, 
c) potvrzení o absolvování přípravy osoby odpovědné za radiační ochranu u registranta. 
(2) Dokumentací předkládanou pro registraci pro dovoz, vývoz a distribuci generátoru 

záření je návod k použití dováženého a distribuovaného generátoru záření. 
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§ 9 

Veličiny a skutečnosti důležité z hlediska radiační ochrany 
(1) Veličiny radiační ochrany: 
a) ekvivalentní dávka HT, což je součin radiačního váhového faktoru wR uvedeného v 

tabulce č. 1 přílohy č. 5 této vyhlášky a střední absorbované dávky DTR v orgánu 
nebo tkáni T pro ionizující záření R, nebo součet takových součinů, jestliže pole 
ionizujícího záření je složeno z více druhů nebo energií, 

b) efektivní dávka E, což je součet součinů tkáňových váhových faktorů wT uvedených 
v tabulce č. 2 přílohy č. 5 této vyhlášky a ekvivalentní dávky HT v ozářených tkáních 
nebo orgánech T, 

c)  kolektivní efektivní, popř. ekvivalentní dávka S, což je součet efektivních, popř. 
ekvivalentních dávek všech jednotlivců v určité skupině, 

d)  úvazek efektivní dávkyE(tau), popř. ekvivalentní dávky HT(tau), což je časový 
integrál příkonu efektivní dávky, popř. ekvivalentní dávky po dobu tau od příjmu 
radionuklidu; není-li uvedeno jinak, činí tato doba 50 roků pro příjem radionuklidů u 
dospělých a období do 70 let věku pro příjem radionuklidů u dětí; obdobně je 
definován také úvazek kolektivní efektivní, popř. ekvivalentní dávky, 

e) dávkový ekvivalent H, což je součin absorbované dávky v uvažovaném bodě tkáně a 
jakostního činitele Q uvedeného v tabulce č. 3 přílohy č. 5 této vyhlášky 
vyjadřujícího rozdílnou biologickou účinnost různých druhů záření, 

f) osobní dávkový ekvivalent Hp(d), což je dávkový ekvivalent v daném bodě pod 
povrchem těla v hloubce tkáně d, 

g) ekvivalentní objemová aktivita radonu aekv, což je vážený součet objemové aktivity 
a1 polonia 218, objemové aktivity a2 olova 214 a objemové aktivity a3 vizmutu 214 
určený vztahem aekv = 0,106.a1 + 0,513.a2 + 0,381.a3, 

h) index hmotnostní aktivity I je číslo určené na základě hmotnostních aktivit K-40, Ra-
226 a Th-228 vztahem I=aK/3000 Bq.kg-1 + aRa/300 Bq.kg-1 + aTh/200 Bq.kg-1.  

i) příjem, což je aktivita radionuklidu přijatá do lidského organizmu z prostředí, 
obvykle požitím nebo vdechnutím, 

j) konverzní faktor příjmu, což je koeficient udávající efektivní dávku připadající na 
jednotkový příjem; konvenční hodnoty konverzních faktorů příjmu požitím iing, 
popř. vdechnutí iinh, vypočítané na základě standardních modelů, jsou uvedeny v 
tabulkách přílohy č. 3 této vyhlášky, 

k) indikativní dávka je úvazek efektivní dávky z ročního příjmu všech radionuklidů 
přítomných ve vodě s výjimkou tritia, draslíku 40, radonu 222 a krátkodobých 
produktů jeho přeměny. 

(2) Dalšími veličinami důležitými z hlediska radiační ochrany jsou veličiny vymezené v 
programu monitorování. 

(3) Skutečnostmi důležitými z hlediska radiační ochrany jsou 
a) vlastnosti zdrojů ionizujícího záření, 
b) ochranné vlastnosti osobních ochranných pracovních prostředků a dalších 

ochranných pomůcek a zařízení pro práce se zdroji ionizujícího záření, 
c) vlastnosti obalových souborů radionuklidových zdrojů, 
d) vlastnosti dalších výrobků a zařízení, které technologicky souvisí se zdroji 

ionizujícího záření a mají vliv na radiační ochranu, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORN9LVF59A1)



 - 9 - 

e) u zdrojů ionizujícího záření podléhajících typovému schvalování doklad o typovém 
schválení, u radionuklidových zdrojů osvědčení uzavřeného radionuklidového 
zdroje, případně průvodní list otevřeného radionuklidového zdroje, 

f) výsledky monitorování a použité metodiky, včetně 
1. osobních dávek pracovníků kategorie A, 
2. veličin a parametrů charakterizujících pole ionizujícího záření a výskyt radionuklidů 

na pracovišti, 
3. veličin a parametrů charakterizujících výpusti radionuklidů do okolí pracoviště, 
4. veličin a parametrů charakterizujících pole ionizujícího záření a výskyt radionuklidů 

v okolí pracoviště, 
g) záznamy o informování radiačních pracovníků o riziku jejich práce, 
h) záznamy o ověřování způsobilosti radiačních pracovníků k bezpečnému nakládání se 

zdroji ionizujícího záření pravidelnými zkouškami, 
i) doklady o závěrech preventivních lékařských prohlídek k ověření zdravotní 

způsobilosti pracovníků kategorie A, 
j) skutečnosti svědčící o nedodržení požadavků radiační ochrany zjištěné v rámci 

soustavného dohledu 
k) údaje vedené v osobním radiačním průkazu. 

§ 10 

Rozsah sledování, měření, hodnocení, ověřování a zaznamenávání veličin a skutečností 
důležitých z hlediska radiační ochrany 

(1) Vlastnosti zdrojů se sledují, měří, hodnotí, ověřují a zaznamenávají 
a) při výrobě, dovozu nebo při distribuci v rozsahu potřebném k posouzení shody se 

schváleným typem nebo požadavky příslušných technických předpisů, k vydání 
osvědčení uzavřeného radionuklidového zdroje nebo průvodního listu otevřeného 
radionuklidového zdroje 

b) při převzetí zdroje ionizujícího záření, ještě před zahájením jeho používání, v 
rozsahu vymezeném pro přejímací zkoušku, 

c) v průběhu používání zdroje ionizujícího záření v rozsahu vymezeném pro zkoušku 
dlouhodobé stability a pro zkoušku provozní stálosti. 

(2) Vlastnosti ochranných pomůcek, obalových souborů radionuklidových zdrojů a 
parametry a vlastnosti dalších výrobků určených k bezprostředním činnostem se zdroji se 
sledují, měří, hodnotí, ověřují a zaznamenávají při převzetí nebo pořízení příslušných věcí v 
rozsahu stanoveném v programu zajištění radiační ochrany nebo programu systému řízení.  

(3) Doklady o typovém schválení, osvědčení uzavřeného radionuklidového zdroje, 
průvodní list otevřeného radionuklidového zdroje se ověřují a údaje z nich zaznamenávají v 
rozsahu nezbytném pro evidenci zdrojů.  

(4) Při předání otevřeného radionuklidového zdroje jinému držiteli povolení se do 
průvodního listu otevřeného radionuklidového zdroje, zaznamenávají změny.  

§ 11 

Osvědčení uzavřeného radionuklidového zdroje 
(1) Osvědčením uzavřeného radionuklidového zdroje se prokazuje jeho stupeň odolnosti 

a další vlastnosti ověřené provedenými zkouškami. 
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(2) Osvědčení uzavřeného radionuklidového zdroje obsahuje 
a) identifikační číslo osvědčení, 
b) výrobní, popřípadě identifikační číslo uzavřeného radionuklidového zdroje, 
c) označení schváleného typu, s jehož vlastnostmi jsou vlastnosti zdroje ve shodě, 
d) údaje o druhu radionuklidu, 
e) údaje o aktivitě uzavřeného radionuklidového zdroje s uvedením dne, ke kterému se 

udaná aktivita vztahuje, údaj o maximálním obsahu základního radionuklidu, u 
významných zdrojů ionizujícího záření také kermovou vydatnost ve vzduchu s 
uvedením dne, ke kterému se vztahuje, 

f) údaje o chemické a fyzikální formě radionuklidu a jeho nosiče, 
g) údaje o rozměrech uzavřeného radionuklidového zdroje, 
h) údaje o zapouzdření nebo ochranném překryvu (materiál, tloušťka, způsob provedení 

a uzavření), 
i) stupeň odolnosti uzavřeného radionuklidového zdroje daného typu, 
j) výsledky provedených zkoušek radioaktivní kontaminace a těsnosti uzavřeného 

radionuklidového zdroje, 
k) doporučenou dobu používání uzavřeného radionuklidového zdroje a případné další 

podklady pro plánovité ověřování jeho těsnosti provozovatelem, 
l) datum vystavení osvědčení, 
m) obchodní firmu a identifikační číslo (je-li přiděleno) osoby, která osvědčení 

vystavila, a jméno, příjmení, funkce a podpis pověřeného zástupce této osoby. 
(3) K uzavřeným radionuklidovým zdrojům, které z technických důvodů nemohou být 

označeny značkou a výrobním číslem, se vystavuje hromadné osvědčení. Toto hromadné 
osvědčení se vystavuje pro všechny zdroje téhož typu a téže velikosti, které obsahují stejné 
množství stejných radionuklidů a jsou v držbě téhož držitele. Hromadné osvědčení obsahuje 
údaje uvedené v odstavci 2; na místo údajů o výrobním čísle zdroje se uvádí počet 
jednotlivých uzavřených radionuklidových zdrojů, pro které je hromadné osvědčení 
vystaveno. Toto ustanovení se nevztahuje na vysokoaktivní zdroje. 

(4) Údaje potřebné k vystavení osvědčení uzavřeného radionuklidového zářiče se použijí 
z certifikátu výrobce a příp. dokladu o typovém schválení. 

§ 12 

Průvodní list otevřeného radionuklidového zdroje  
(1) Otevřený radionuklidový zdroj je při předávání do držby jiné osobě provázen 

průvodním listem otevřeného radionuklidového zdroje, kterým se dokládají parametry a 
vlastnosti důležité z hlediska radiační ochrany pro nakládání s ním. 

(2) Průvodní list otevřeného radionuklidového zdroje obsahuje 
a) specifikaci nebo identifikační číslo zdroje, 
b) u zdrojů podléhajících typovému schválení označení schváleného typu, s jehož 

vlastnostmi jsou vlastnosti zdroje ve shodě, 
c) údaje o druhu radionuklidu, 
d) údaje o chemické a fyzikální formě radionuklidu a jeho nosiče, 
e) údaje o aktivitě a hmotnostní aktivitě otevřeného radionuklidového zdroje s 

uvedením času, k němuž se údaj vztahuje, 
f) údaje o chemické a radiochemické čistotě, 
g) údaje o druhu obalu otevřeného radionuklidového zdroje, 
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h) datum vystavení průvodního listu, 
i) obchodní firmu a identifikační číslo, je-li přiděleno, osoby, která průvodní list 

vystavila, a jméno, příjmení, funkce a podpis pověřeného zástupce této osoby. 
(3) Pro společně předávané stejné otevřené radionuklidové zdroje se vystavuje společný 

průvodní list, ve kterém se kromě údajů podle odstavce 2 pro jednotlivý radionuklid nebo pro 
jednotlivou směs radionuklidů uvede celkový počet předávaných otevřených 
radionuklidových zdrojů.  

(4) Předměty nebo látky kontaminované radionuklidy na pracovištích vzniklé za provozu 
jaderných zařízení a jiných zařízení, při jejichž provozu vznikají radionuklidy nebo dochází k 
jejich koncentraci, se nepovažují za další otevřené radionuklidové zdroje, dokud zůstávají na 
pracovišti, kde k radioaktivní kontaminaci nebo ke vzniku předmětů nebo látek došlo. Jsou-li 
takové předměty nebo látky předávány do držby jiné osobě, nemusí se v průvodním listu 
těchto zdrojů uvádět údaje podle odstavce 2 písm. c) až f), pokud se uvede maximální příkon 
dávkového ekvivalentu ve vzdálenosti 0,1 m od povrchu a maximální plošná aktivita na 100 
cm2 povrchu v případě povrchového znečištění radionuklidy. 

 

Rozsah uchovávání veličin a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany a rozsah 
a způsob předávání informací Úřadu 

§ 13 

Evidence osobních dávek u držitelů povolení  
(1) Držitel povolení vede k evidenci osobních dávek pracovníků kategorie A tyto doklady 

a údaje 
a) jméno, příjmení, místo a datum narození, 
b) rodné číslo, pokud bylo přiděleno a nositel rodného čísla k jeho využití udělil 

písemný souhlas podle jiného právního předpisu, 
c) osobní dávky a další údaje k charakterizaci ozáření stanovené v programu 

monitorování. 
(2) Doklady a údaje podle odstavce 1 se vedou po celou dobu trvání pracovní činnosti 

zahrnující ozáření ionizujícím zářením a dále až do doby, kdy osoba dosáhne nebo by dosáhla 
75 let věku, v každém případě však alespoň po dobu 30 let po ukončení pracovní činnosti, 
během které byl pracovník vystaven ionizujícímu záření. 

(3) Provozovatel kontrolovaného pásma vede přehled o všech osobách jiných než 
uvedených v odstavci 1, které do kontrolovaného pásma vstoupily, době pobytu těchto osob v 
něm a odhad efektivní dávky pro tyto osoby. Tyto údaje se uchovávají po dobu 10 let. 

(4) Osobní dávky z výjimečných ozáření ve smyslu § 60 atomového zákona, z 
havarijních ozáření jiného než zasahujícího člověka v důsledku nehodové expoziční situace a 
zasahujícího člověka při nehodové expoziční situaci podle § 2 odst. 2 písm. g) atomového 
zákona se zaznamenávají odděleně. 

(5) Držitel povolení oznamuje Úřadu do státního systému evidence ozáření radiačních 
pracovníků buď přímo, nebo prostřednictvím osoby, která mu osobní dozimetrii provádí, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORN9LVF59A1)

aspi://module='ASPI'&link='307/2002%20Sb.%252384'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='307/2002%20Sb.%252323'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='18/1997%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'


 - 12 - 

a) osobní údaje o každém pracovníkovi kategorie A a údaje charakterizující jeho 
očekávané ozáření v rozsahu a formě stanovené Úřadem do 1 měsíce od nástupu do 
zaměstnání a při každé změně těchto údajů, 

b) údaje o osobních dávkách všech svých pracovníků kategorie A do 2 měsíců po 
ukončení monitorovacího období, 

c) roční přehled osobních dávek všech svých pracovníků kategorie A do konce dubna 
běžného roku za rok předcházející, 

(6) Držitel povolení oznamuje Úřadu:  
a) efektivní dávky ze zevního ozáření převyšující 20 mSv nebo ekvivalentní dávky ze 

zevního ozáření převyšující 150 mSv, spolu s vyhodnocením příčin takové situace a 
přijatými závěry, neprodleně po jejich zjištění, a to včetně těch dávek, které byly 
dosaženy sečtením dávek v jednotlivých obdobích, 

b) úvazek efektivní dávky z vnitřního ozáření převyšující 6 mSv, spolu s vyhodnocením 
příčin takové situace a přijatými závěry, neprodleně po jejich zjištění. 

§ 14 

Evidence osobních dávek u oprávněných dozimetrických služeb 
(1) Oprávněná dozimetrická služba archivuje údaje o osobních dávkách pracovníků 

kategorie A nejméně 1 rok následující po roce, kterého se údaje týkají. 

(2) Oprávněná dozimetrická služba předává výsledky hodnocení ozáření ve formě 
stanovené v podmínkách povolení nebo dohodnuté s Úřadem příslušnému držiteli povolení a 
také přímo Úřadu 

a) neprodleně po vyhodnocení dozimetru z důvodu neplánovaného jednorázového 
ozáření, 

b) neprodleně po zjištění efektivní dávky ze zevního ozáření převyšující 20 mSv a 
ekvivalentní dávky ze zevního ozáření převyšující 150 mSv, 

c) neprodleně po zjištění úvazku efektivní dávky z vnitřního ozáření převyšující 6 mSv. 
(3) Oprávněná dozimetrická služba oznamuje Úřadu do 1 měsíce uzavření nebo zrušení 

smlouvy s držitelem povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření o provádění osobní 
dozimetrie na daném pracovišti. 

§ 15 

Evidence ostatních veličin a skutečností 
(1) Držitel povolen k nakládání se zdroji ionizujícího záření podle § 9 odst. 2 písm. f) bod 

8. atomového zákona a k provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany podle § 9 
odst. 2 písm. h) bod 4. atomového zákona, je povinen předávat Úřadu výsledky měření a 
hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření a výsledky měření a hodnocení ozáření 
z přírodních zdrojů ve formě protokolu do 1 měsíců po jeho vydání. 

(2) Ostatní veličiny a skutečnosti důležité z hlediska radiační ochrany se uchovávají po 
dobu nejméně 10 let. 
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§ 16 

Evidence zdrojů ionizujícího záření u držitelů povolení a registrantů 
(1) Držitel povolení nebo registrant vede o každém zdroji ionizujícího záření, se kterým 

nakládá, tyto doklady a údaje 
a) popis zdroje umožňující jeho jednoznačnou identifikaci, zejména název, typové 

označení, jméno výrobce, výrobní nebo identifikační číslo, 
b) účel nakládání se zdrojem, 
c) všechna povolení a jiná rozhodnutí týkající se nakládání se zdrojem ionizujícího 

záření, 
d) provozní záznamy charakterizující způsob a rozsah nakládání se zdrojem ionizujícího 

záření, u otevřeného radionuklidového zdroje také účel a bilanci jeho spotřeby, 
e) záznamy týkající se nakládání se zdrojem ionizujícího záření pořízené v rámci 

soustavného dohledu nad dodržováním radiační ochrany a záznamy z kontrolní 
činnosti. 

(2) Držitel povolení nebo registrant vede o každém zdroji ionizujícího záření, který má ve 
své držbě, dále tyto doklady a údaje 

a) datum fyzického převzetí zdroje ionizujícího záření, 
b) doklad o nabytí zdroje ionizujícího záření, 
c) u zdroje ionizujícího záření podléhajícího typovému schválení, kromě 

radionuklidových zdrojů, prohlášení o shodě vystavené výrobcem, dovozcem nebo 
distributorem, 

d) u uzavřeného radionuklidového zdroje osvědčení, 
e) u otevřeného radionuklidového zdroje průvodní list vystavený při předání zdroje 

předchozím držitelem, 
f) protokol o přejímací zkoušce, protokoly o zkouškách dlouhodobé stability, jsou-li 

tyto zkoušky vyžadovány, a záznamy s výsledky měření prováděných v rámci 
zkoušek provozní stálosti, 

g) pokud zdroj ionizujícího záření je předáván do držby jiné osobě, údaj, komu a kdy 
byl zdroj předán, a u otevřených radionuklidových zdrojů také průvodní list 
vystavený při tomto předání, 

h) pokud radionuklidový zdroj je uváděn do životního prostředí, záznamy o jeho 
uvádění do životního prostředí, 

i) pokud radionuklidový zdroj je odstraňován jako radioaktivní odpad, údaj, komu a 
kdy byl zdroj předán, a průvodní list radioaktivních odpadů vystavený při tomto 
předání, 

j) u vysokoaktivních zdrojů také fotografie nebo jiné obdobné vyobrazení v případech, 
kdy je to vyžadováno podle § 54 atomového zákona. 

(3) Protokoly o přejímacích zkouškách se uchovávají po dobu používání zařízení, 
protokoly o zkouškách dlouhodobé stability nejméně 3 roky a záznamy s výsledky měření 
prováděných v rámci zkoušek provozní stálosti nejméně 1 rok. Ostatní údaje podle odstavců 1 
a 2 se uchovávají po dobu nejméně 10 let od ukončení nakládání se zdrojem ionizujícího 
záření. 

(4) Držitelé povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření a registranti zasílají 
písemně nebo jinou dohodnutou formou Úřadu do státního systému evidence zdrojů 
ionizujícího záření údaje o zdrojích ionizujícího záření, které mají ve své držbě, kromě 
nevýznamných a typově schválených drobných zdrojů a to 
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a) o generátorech záření údaje v rozsahu položek na registrační kartě generátoru záření 
uvedené v příloze č. 19 nejpozději do 1 měsíce po 

1. úspěšném provedení přejímací zkoušky, 
2. změně údajů na registrační kartě, 
3. předání do držby jiné osobě, 
4. vyřazení z provozu, 
b) o uzavřených radionuklidových zdrojích údaje v rozsahu položek na registrační kartě 

uzavřeného radionuklidového zdrojeuvedené v příloze č. 19 nejpozději do 1 měsíce 
po 

1. fyzickém převzetí uzavřeného radionuklidového zdroje, 
2. změně údajů na registrační kartě, 
3. předání do držby jiné osobě, 
4. odstranění jako radioaktivního odpadu nebo jeho jiné likvidaci, 
c) o zařízeních s uzavřenými radionuklidovými zdrojii údaje v rozsahu položek na 

registrační kartě zařízení s uzavřenými radionuklidovými zdroji uvedené v příloze č. 
19 této vyhlášky nejpozději do 1 měsíce po 

1. úspěšném provedení přejímací zkoušky, 
2. změně údajů na registrační kartě, 
3. předání zařízení do držby jiné osobě, 
4. vyřazení zařízení z provozu. 
(5) Držitelé povolení a k výrobě, dovozu, distribuci a vývozu zdrojů ionizujícího záření a 

registranti zasílají písemně nebo jinou dohodnutou formou Úřadu a to souhrnně za předchozí 
čtvrtletí, nejpozději do 1 měsíce po jeho uplynutí, přehled vyrobených, dovezených, 
distribuovaných a vyvezených zdrojů ionizujícího záření v rozsahu uvedeném v příloze č. 6 
této vyhlášky. 

§ 17 

Evidence drobných zdrojů ionizujícího záření u ohlašovatelů 
(1) Ohlašovatel, který používá typově schválené drobné zdroje, vede a uchovává o 

každém typově schváleném drobném zdroji tyto doklady a údaje 
a) popis zdroje umožňující jednoznačnou identifikaci, zejména název, typové označení, 

jméno výrobce, výrobní nebo identifikační číslo, 
b) účel použití zdroje ionizujícího záření, 
c) návod k použití zdroje ionizujícího záření schválený Úřadem, 
d) stanovený rozsah zkoušek provozní stálosti. 
(2) O každém typově schváleném drobném zdroji ionizujícího záření, který je v jeho 

držbě, vede a uchovává ohlašovatel používání typově schváleného drobného zdroje dále tyto 
doklady a údaje 

a) datum odběru nebo převzetí zdroje ionizujícího záření, 
b) doklad o nabytí zdroje ionizujícího záření, 
c) prohlášení o shodě vystavené výrobcem, dovozcem nebo jinou osobou uvádějící 

zdroj ionizujícího záření do oběhu, 
d) u uzavřených radionuklidových zdrojů osvědčení, 
e) u otevřených radionuklidových zdrojů průvodní list, 
f) údaje o umístění zdroje ionizujícího záření. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORN9LVF59A1)



 - 15 - 

(3) Evidované údaje se uchovávají ještě po dobu 5 let od předání nebo odstranění zdroje 
ionizujícího záření. 

(4) Ohlašovatel zasílá Úřadu do státního systému evidence zdrojů ionizujícího záření 
písemně nebo jinou dohodnutou formou. 

§ 18 

Chybné ozáření pacienta 
(1) Chybné ozáření pacienta je jakákoliv nezáměrná událost při užití ionizujícího záření v 

radioterapii, nukleární medicíně, radiodiagnostice nebo intervenční radiologii, zahrnující 
lidskou chybu, selhání přístroje nebo jinou událost, jejíž důsledky nemohou být opomenuty z 
hlediska radiační ochrany. 

(2) Chybné ozáření pacienta v radioterapii je terapeutické ozáření dodané nesprávnému 
pacientovi nebo chybné tkáni, dodání celkové dávky nebo dávky na frakci lišící se významně 
od předepsané hodnoty. 

(3) Chybné ozáření pacienta v nukleární medicíně je aplikace chybného radiofarmaka, 
aplikace aktivity výrazně odlišné od předepsané aktivity radiofarmaka nebo aplikace 
nesprávnému pacientovi. 

(4) Chybné ozáření pacienta v radiodiagnostice je jakékoliv diagnostické ozáření násobně 
vyšší než zamýšlené (opakování snímku), záměna pacienta, vyšetření chybného orgánu nebo 
nezáměrné ozáření zárodku nebo plodu při vyšetření těhotné ženy. 

(5) Chybné ozáření pacienta v intervenční radiologii je jakékoliv diagnostické ozáření 
násobně vyšší než zamýšlené (opakování snímku), záměna pacienta, orgánu, nezáměrné 
ozáření zárodku nebo plodu při vyšetření těhotné ženy nebo případy, kdy dojde 
k deterministickému poškození z důvodu nesprávného provedení výkonu. 

 
Kategorizace 

§ 19 

Vysokoaktivní zdroj 

Úroveň aktivity, která činí uzavřený radionuklidový zdroj vysokoaktivním zdrojem je 
uvedena v Příloze č. 7 této vyhlášky. 

§ 20 

Kategorizace zdrojů ionizujícího záření 
(1) Nevýznamným zdrojem ionizujícího záření je 
a) generátor záření emitujícím ionizující záření s energií nepřevyšující 5 keV, 
b) katodová trubice určená k zobrazování nebo jakékoli jiné elektrické zařízení 

pracující při rozdílu potenciálů nepřevyšujícím 30 kV, u něhož příkon dávkového 
ekvivalentu na kterémkoli přístupném místě ve vzdálenosti 0,1 m od povrchu 
zařízení je menší než 1 mikroSv/h, 
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c) radioaktivní látka, u níž součet podílů aktivit radionuklidů a příslušných 
zprošťovacích úrovní aktivity není větší než 1 nebo součet podílů hmotnostních 
aktivit radionuklidů a příslušných zprošťovacích úrovní hmotnostní aktivity není 
větší než 1, 

d) spotřební výrobek s přidaným radionuklidem.  
(2) Drobným zdrojem ionizujícího záření je 
a) generátor záření, který není nevýznamným zdrojem, konstruovaný tak, že příkon 

dávkového ekvivalentu na kterémkoli přístupném místě ve vzdálenosti 0,1 m od 
povrchu zařízení je menší než 1 mikroSv/h s výjimkou míst určených za běžných 
pracovních podmínek k manipulaci a obsluze zařízení výhradně rukama, kde může 
příkon dávkového ekvivalentu dosahovat až 250 mikroSv/h, 

b) uzavřený radionuklidový zdroj, který není nevýznamným zdrojem, u něhož součet 
podílů aktivit radionuklidů a příslušných zprošťovacích úrovní aktivity nebo součet 
podílů hmotnostních aktivit radionuklidů a příslušných zprošťovacích úrovní 
hmotnostní aktivity je menší než 100 v případě dlouhodobých alfa zdrojů, včetně 
alfa-neutronových zdrojů, a menší než 1000 v ostatních případech, 

c) zařízení obsahující uzavřený radionuklidový zdroj, které není nevýznamným 
zdrojem, konstruované tak, že příkon dávkového ekvivalentu na kterémkoli 
přístupném místě ve vzdálenosti 0,1 m od povrchu zařízení je menší než 1 mikroSv/h 
s výjimkou míst určených za běžných pracovních podmínek k manipulaci a obsluze 
zařízení výhradně rukama, kde může příkon dávkového ekvivalentu dosahovat až 
250 mikroSv/h,  

d) otevřený radionuklidový zdroj, který není nevýznamným zdrojem, u něhož součet 
podílů aktivit nebo hmotnostních aktivit jednotlivých radionuklidů a hodnot aktivit 
nebo hmotnostních aktivit těchto radionuklidů uvedených v tabulce č. 1 přílohy č. 1 
této vyhlášky je menší než 10. 

(3) Jednoduchými zdroji ionizujícího záření jsou všechny zdroje ionizujícího záření, 
které nejsou nevýznamnými, drobnými, významnými ani velmi významnými zdroji 
ionizujícího záření. 

(4) Významným zdrojem ionizujícího záření je 
a) generátor záření určený k radioterapii nebo radiodiagnostice v humánní medicíně, 

kromě kostních densitometrů a zubních rentgenových zařízení, jiných než zubních 
CBCT zařízení 

b) urychlovač částic, 
c) zdroj ionizujícího záření určený k radioterapii protony, neutrony a jinými těžkými 

částicemi, 
d) zařízení obsahující uzavřené radionuklidové zdroje určené k radioterapii, včetně 

brachyterapie, 
e) radionuklidový ozařovač pro ozařování potravin a surovin nebo jiný stacionární 

průmyslový ozařovač, 
f) mobilní defektoskop s uzavřenými radionuklidovými zdroji, 
g) vysokoaktivní zdroj, 
h) více než 1 kg přírodního uranu. 
(5) Velmi významným zdrojem ionizujícího záření je jaderný reaktor. 
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§ 21 

Kategorizace pro účely přeshraničního pohybu a zabezpečení 
(1) Kritériem pro zařazení do příslušné kategorie zabezpečení je poměr aktuální aktivity 

radionuklidového zdroje a D-hodnoty pro daný radionuklid. D-hodnoty jsou uvedeny příloze 
č. 8 této vyhlášky. 

(2) Zdroji ionizujícího záření 1. kategorie zabezpečení jsou 
a) radionuklidové termoelektrické generátory, 
b) radionuklidové ozařovače, včetně ozařovačů tkání a krve 
c) gamma nůž, 
d) ostatní radionuklidové zdroje, u nichž je poměr aktuální aktivity a D-hodnoty větší 

nebo roven 1000. 
(3) Zdroji ionizujícího záření 2. kategorie zabezpečení jsou 
a) uzavřené radionuklidové zdroje pro defektoskopii, 
b) uzavřené radionuklidové zdroje určené k brachyterapii s vysokým/středním 

dávkovým příkonem (HDR/MDR), 
c) ostatní radionuklidové zdroje, u nichž je poměr aktuální aktivity a D-hodnoty menší 

než 1000 a zároveň větší nebo roven 10. 
(4) Zdroji ionizujícího záření 3. kategorie zabezpečení jsou 
a) uzavřené radionuklidové zdroje pro karotáž  
b) uzavřené radionuklidové zdroje v průmyslových radionuklidových měřidlech a 

analyzátorech, které jsou vysokoaktivními zdroji 
c) ostatní radionuklidové zdroje, u nichž je poměr aktuální aktivity a D-hodnoty menší 

než 10 a zároveň větší nebo roven 1. 
(5) Zdroji ionizujícího záření 4. kategorie zabezpečení jsou 
a) uzavřené radionuklidové zdroje určené k brachyterapii s nízkým dávkovým 

příkonem (LDR) kromě očních aplikátorů a permanentních implantátů, 
b) uzavřené radionuklidové zdroje v průmyslových radionuklidových měřidlech jiných 

než v 3. kategorii , 
c) eliminátory statické elektřiny, 
d) ostatní radionuklidové zdroje, u nichž je poměr aktuální aktivity a D-hodnoty menší 

než 1 a zároveň větší nebo roven 0,01. 
(6) Zdroji ionizujícího záření kategorie zabezpečení 5 jsou 
a) oční aplikátory a permanentní implantáty pro radioterapii, 
b) zdroje pro radionuklidovou rentgenofluorescenční analýzu, 
c) detektory elektronového záchytu, 
d) zdroje pro Mossbauerovskou spektrometrii, 
e) kalibrační zdroje pro pozitronovou emisní tomografii, 
f) ostatní radionuklidové zdroje, u nichž je poměr aktuální aktivity a D-hodnoty menší 

než 0,01 a zároveň je aktuální aktivita vyšší než zprošťovací úroveň. 
(7) Na pracovištích, kde dochází ke shromažďování radionuklidových zdrojů, např. při 

výrobě nebo skladování, nebo přepravě, se pro účely zabezpečení zdrojů aplikuje kategorie 
zabezpečení celého souboru zdrojů na daném pracovišti, nebo v daném transportním 
obalovém souboru, a určí se na základě agregovaného poměru A/D, který se vypočte 
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(8) Pro otevřené radionuklidové zdroje se pro zařazení do kategorie zabezpečení využije 
poměr maximální zpracovatelné aktivity radionuklidu na pracovišti a hodnoty D. 

§ 22 

Kategorizace pracovišť 
(1) Pracovištěm I. kategorie je 
a) pracoviště s drobnými typově neschválenými zdroji ionizujícího záření, 
b) pracoviště s kostním densitometrem, pokud není drobným zdrojem ionizujícího 

záření 
c) pracoviště s veterinárním, zubním nebo kabinovým rentgenovým zařízením, 
d) pracoviště s indikačním nebo měřicím zařízením obsahujícím uzavřený 

radionuklidový zdroj, na nichž charakter radiační činnosti nevyžaduje vymezení 
kontrolovaného pásma 

e) pracoviště s technickým rentgenovým zařízením, na němž charakter radiační činnosti 
nevyžaduje vymezení kontrolovaného pásma, 

f) pracoviště s otevřenými radionuklidovými zdroji, pokud vybavení izolačními a 
ventilačními zařízeními a úroveň provedení kanalizace splňuje příslušné minimální 
požadavky podle tabulky č. 1 přílohy č. 9 této vyhlášky. 

(2)  Pracovištěm II. kategorie je 
a) pracoviště s jednoduchým zdrojem ionizujícího záření, které není pracovištěm I. 

kategorie, 
b) pracoviště s rentgenovým zařízením určeným k radiodiagnostice nebo radioterapii, 

kromě kostních densitometrů, kabinových a zubních rentgenových zařízení a kromě 
veterinárních rentgenových zařízení, 

c) pracoviště s mobilním defektoskopem s uzavřeným radionuklidovým zdrojem, 
d) pracoviště s mobilním ozařovačem s uzavřeným radionuklidovým zdrojem, 
e) pracoviště s indikačními nebo měřicími zařízeními obsahujícími uzavřené 

radionuklidové zdroje, na nichž charakter radiační činnosti vyžaduje vymezení 
kontrolovaného pásma,  

f) pracoviště s technickými rentgenovými zařízeními, na nichž charakter radiační 
činnosti vyžaduje vymezení kontrolovaného pásma, 

g) pracoviště s otevřenými radionuklidovými zdroji, pokud vybavení izolačními a 
ventilačními zařízeními a úroveň provedení kanalizace splňuje příslušné minimální 
požadavky podle tabulky č. 1 přílohy č. 9 této vyhlášky, 

h) pracoviště s kompaktním mimotělním ozařovačem krve s uzavřeným 
radionuklidovým zdrojem. 

(3)  Pracovištěm III. kategorie je 
a) pracoviště s urychlovačem částic, 
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b) pracoviště se zařízením obsahujícím uzavřený radionuklidový zdroj určeným k 
radioterapii, včetně brachyterapie, klasifikovaným jako významný zdroj ionizujícího 
záření, 

c) uznaný sklad, 
d) pracoviště s otevřenými radionuklidovými zdroji, pokud vybavení izolačními a 

ventilačními zařízeními a úroveň provedení kanalizace splňuje příslušné minimální 
požadavky podle tabulky č. 1 přílohy č. 9 této vyhlášky, 

e) pracoviště se stacionárním průmyslovým ozařovačem určeným k ozařování potravin 
a surovin, předmětů běžného užívání nebo jiných materiálů, 

f) pracoviště pro dobývání, úpravu a zušlechťování radioaktivních nerostů. 
(4) Pracovištěm IV. kategorie je 
a) jaderné zařízení, 
b) úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy, 
c) pracoviště s otevřenými radionuklidovými zdroji jiné než v bodě a) a b), které s 

ohledem na vysoké aktivity zpracovávané současně na jednom pracovním místě, na 
typický způsob provozu pracoviště a související míru možného ozáření a potenciální 
riziko plynoucí z předvídatelných odchylek od běžného provozu, z nehod nebo 
havárií nelze zařadit do nižší kategorie. 

§ 23 

Kategorizace radiačních pracovníků 

Radiační pracovníci se tam, kde je to požadováno zákonem, zařazují do kategorie A nebo 
B na základě očekávaného ozáření za běžného provozu a při předvídatelných poruchách a 
odchylkách od běžného provozu, se zohledněním potenciálního ozáření Pracovníky kategorie 
A jsou radiační pracovníci, kteří by mohli obdržet efektivní dávku vyšší než 6 mSv ročně 
nebo ekvivalentní dávku vyšší než tři desetiny limitu ozáření pro oční čočku, kůži a 
končetiny, ostatní radiační pracovníci jsou pracovníky kategorie B, pokud je jejich 
kategorizace požadována zákonem. 

§ 24 

Obecné limity pro obyvatele 
(1) Obecnými limity pro obyvatele jsou 
a) pro součet efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazků efektivních dávek z 

vnitřního ozáření 1 mSv za kalendářní rok ze všech autorizovaných činností, 
b) pro ekvivalentní dávku v oční čočce 15 mSv za kalendářní rok, 
c) pro průměrnou ekvivalentní dávku v 1 cm2 kůže 50 mSv za kalendářní rok. 
(2) Obecné limity pro obyvatele se nevztahují na 
a) profesní ozáření, 
b) ozáření, kterému je vědomě, dobrovolně a po poučení o rizicích s ním spojených 

vystaven člověk po dobu specializované přípravy na výkon povolání se zdrojem 
ionizujícího záření, 

c) omezování ozáření ve zvláštním případě podle § 64 atomového zákona. 
(3) Nepřekročení obecných limitů pro obyvatele musí být posuzováno s ohledem na 

průměrné ozáření reprezentativní osoby, vypočtené pro všechny cesty ozáření ze všech zdrojů 
ionizujícího záření a všech činností v rámci plánovaných expozičních situací. Nejsou - li 
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k dispozici přímé údaje pro výpočet ozáření, musí být použity konzervativní odhady variací 
faktorů ovlivňujících šíření radionuklidů nebo ozáření reprezentativní osoby. 

§ 25 

Limity pro radiačního pracovníka 
(1) Limity pro radiačního pracovníka se vztahují na profesní ozáření a jsou 
a) pro součet efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazků efektivních dávek z 

vnitřního ozáření 20 mSv za kalendářní rok, pokud Úřad neschválí jiný způsob 
čerpání limitu v čase, který však nemůže překročit  100mSv za pět let,  

b) pro ekvivalentní dávku v oční čočce 20 mSv za kalendářní rok a současně 100 mSv 
za pět let, 

c) pro průměrnou ekvivalentní dávku na 1 cm2 kůže 500 mSv za kalendářní rok a 
d) pro ekvivalentní dávku na ruce od prstů až po předloktí a na nohy od chodidel až po 

kotníky 500 mSv za kalendářní rok. 
(2) Držitel povolení je povinen posuzovat, zda nedošlo k překročení limitů pro radiačního 

pracovníka. Posouzení musí být provedeno s ohledem na součet dávek ze všech cest ozáření a 
při všech pracovních činnostech, které radiační pracovník vykonává. Překročení limitů pro 
radiačního pracovníka, pokud velikost ozáření nedosahuje prahových hodnot pro tkáňové 
reakce, není samo o sobě důvodem pro vyloučení pracovníka z jeho běžné pracovní činnosti, 
při které používá zdroj záření. Pracovník, u kterého bylo zjištěno překročení limitů ozáření, se 
podrobí mimořádné lékařské prohlídce, v rámci které je posouzen jeho aktuální zdravotní stav 
a jeho zdravotní způsobilost pro další práci se zdroji záření.    

(3) Radiační pracovník je povinen osobě, pro kterou vykonává pracovní činnost, oznámit 
všechny další pracovní činnosti, při kterých je vystaven ozáření podléhajícímu limitům pro 
radiačního pracovníka. 

§ 26 

Limity pro učně a studenta 
(1) Limity pro učně a studenta se vztahují na ozáření, kterému je vystaven člověk po 

dobu své specializované přípravy na výkon povolání se zdrojem ionizujícího záření. Dodržení 
limitů pro učně a studenta je povinen zajistit držitel povolení, na jehož pracovišti učeň nebo 
student vykonává specializovanou přípravu na výkon povolání. 

(2) Limity pro učně a studenta ve věku od 16 do 18 let jsou 
a) pro součet efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazků efektivních dávek z 

vnitřního ozáření 6 mSv za kalendářní rok, 
b) pro ekvivalentní dávku v oční čočce 15 mSv za kalendářní rok, 
c) pro průměrnou ekvivalentní dávku na 1 cm2 kůže 150 mSv za kalendářní rok a 
d) pro ekvivalentní dávku na ruce od prstů až po předloktí a na nohy od chodidel až po 

kotníky 150 mSv za kalendářní rok. 
(3) Limity pro učně a studenta mladšího než 16 let jsou shodné s obecnými limity pro 

obyvatele. Limity pro učně a studenta staršího než 18 let jsou shodné s limity pro radiačního 
pracovníka. 
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§ 27 

Odvozené limity 
(1) Odvozenými limity pro zevní ozáření jsou 
a) pro osobní dávkový ekvivalent v hloubce 0,07 mm hodnota 500 mSv za kalendářní 

rok, 
b) pro osobní dávkový ekvivalent v hloubce 10 mm hodnota 20 mSv za kalendářní rok. 
(2) Odvozenými limity pro vnitřní ozáření za kalendářní rok, kromě případů stanovených 

v odstavcích 4 a 5, jsou pro příjem radionuklidu 
a) požitím hodnota podílu 20 mSv a konverzního faktoru hing pro příjem daného 

radionuklidu požitím radiačním pracovníkem podle tabulek přílohy č. 3 této 
vyhlášky, 

b) vdechnutím hodnota podílu 20 mSv a konverzního faktoru hinh pro příjem daného 
radionuklidu vdechnutím radiačním pracovníkem podle tabulek přílohy č. 3 této 
vyhlášky. 

(3) Při současném zevním i vnitřním ozáření v průběhu kalendářního roku, kromě 
případů uvedených v odstavcích 4 až 5, se považují limity pro radiační pracovníky za 
nepřekročené, platí-li HP(0,07) <= 500 mSv a současně HP(10) + Suma hj,inhIj,inh + Suma 
hj,ingIj,ing <= 20 mSv, kde HP(0,07), popř. HP(10) je roční osobní dávkový ekvivalent v 
hloubce 0,07 mm, popř. 10 mm, Ij,inh, popř. Ij,ing je roční příjem jednotlivého radionuklidu 
vdechnutím, popř. požitím a hj,inh, popř. hj,ing je konverzní faktor pro příjem jednotlivého 
radionuklidu vdechnutím, popř. požitím radiačním pracovníkem podle tabulek přílohy č. 3 
této vyhlášky; u blíže neidentifikovaných radionuklidů a chemických forem nebo vlastností 
vdechovaného aerosolu se přisuzuje aktivita těm radionuklidům a jejich formám nebo 
takovému aerosolu, pro které je stanoven v příloze č. 5 této vyhlášky nejvyšší konverzní 
faktor pro příjem požitím, popř. vdechnutím. 

(4) Při ozáření způsobeném produkty přeměny radonu je odvozeným limitem hodnota 3 
MBq pro roční příjem ekvivalentní aktivity radonu, což odpovídá příjmu latentní energie 
produktů přeměny radonu 17 mJ nebo expozici produktům radonu 2,5 MBq.h.m-3 nebo 
celoroční průměrné ekvivalentní objemové aktivitě radonu 1260 Bq.m-3. 

(5) Pro ozáření směsí dlouhodobých radionuklidů emitujících záření alfa uran-radiové 
řady je odvozeným limitem příjem vdechnutím 1850 Bq za kalendářní rok. 

§ 28 

Postupy optimalizace radiační ochrany 
(1) V rámci optimalizace radiační ochrany jsou všechna ozáření plánována a udržována 

na co nejnižší rozumně dosažitelné úrovni se zohledněním hospodářských a společenských 
faktorů. 

(2) Varianty radiační ochrany posuzované v rámci optimalizace radiační ochrany nesmí 
vést k ozáření, které by převyšovalo limity ozáření a musí respektovat optimalizační meze 
nebo referenční úrovně, pokud jsou pro daný případ stanoveny. 

(3) Při stanovovaní optimalizačních mezí pro jednotlivou činnost vedoucí k ozáření nebo 
jednotlivý zdroj ionizujícího záření jsou zohledněny dosavadní zkušenosti s podobnými 
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činnostmi a zdroji tak, aby úroveň radiační ochrany nebyla nižší, než bylo již dosaženo v 
praxi, a uváží také možný vliv jiných činností a zdrojů tak, aby celkově nehrozilo překročení 
limitů ozáření. 

(4) Postupy optimalizace radiační ochrany zajišťují volbu optimální z dostupných variant 
pro zajištění radiační ochrany v dané expoziční situaci. Tyto postupy jsou periodicky 
aplikovány tak, aby nebyly opomenuty nově vzniklé podmínky pro danou expoziční situaci 
příp. nově se nabízející alternativy zajištění radiační ochrany pro tuto situaci. 

(5) Nejdůležitější reprezentativní znaky zvažované při výběru nejlepší/optimální 
alternativy radiační ochrany jsou uvedeny v příloze č. 10 této vyhlášky. Z uvedených 
charakteristik se vezmou v úvahu ty, které jsou relevantní pro danou činnost. 

(6) Způsoby optimalizace, zvažované alternativy a reprezentativní znaky, které jsou 
brány v úvahu, uvede držitel povolení ve strukturovaných postupech optimalizace 
předkládaných se žádostí o povolení dané činnosti v rámci expozičních situací. 

(7) Při optimalizaci radiační ochrany lze jako podpůrný nástroj pro rozhodování o volbě 
optimální varianty porovnat náklady na různá opatření ke zvýšení radiační ochrany jako je 
přemístění osob nebo vybudování dodatečných bariér, s finančním ohodnocením očekávaného 
snížení ozáření (dále jen „přínos opatření“). Přínos opatření lze při tomto postupu vyčíslit tak, 
že snížení kolektivní efektivní dávky u posuzované skupiny osob se násobí součinitelem 

a) 0,5 mil. Kč/Sv pro radiační činnosti, kdy průměrná efektivní dávka u jednotlivce 
nepřesáhne jednu desetinu příslušných limitů ozáření, 

b) 1 mil. Kč/Sv pro radiační činnosti, kdy průměrná efektivní dávka u jednotlivce 
přesáhne jednu desetinu, ale nikoliv tři desetiny příslušných limitů ozáření, 

c) 2,5 mil. Kč/Sv pro radiační činnosti, kdy průměrná efektivní dávka u jednotlivce 
přesáhne tři desetiny příslušných limitů ozáření, 

d) 1 mil. Kč/Sv pro lékařské ozáření, 
e) 0,5 mil. Kč/Sv pro ozáření z přírodních zdrojů ionizujícího záření, které nejsou 

záměrně využívány, 
f) 2,5 mil. Kč/Sv pro havarijní ozáření. 
(8) Postupy optimalizace jsou kontinuálním procesem, který je pravidelně aplikován 

v průběhu provádění dané činnosti. Zejména případy, kdy dojde k překročení limitů nebo 
stanovených dávkových optimalizačních mezí nebo referenčních úrovní jsou důvodem pro 
provedení hodnocení správného nastavení optimalizačních procesů. 

§ 29 

Zproštění 
(1) Zprošťovací úrovně aktivity jsou pro jednotlivé radionuklidy stanoveny hodnotami 

aktivity ve druhém sloupci tabulky č. 1 přílohy č. 1 této vyhlášky a zprošťovací úrovně 
hmotnostní aktivity hodnotami hmotnostní aktivity ve třetím sloupci tabulky č. 1 přílohy č. 1 
této vyhlášky. 

(2) Zprošťovací úrovně aktivity se vztahují na celkové množství radioaktivních látek v 
držbě jedné osoby jako součást určité radiační činnosti. 

(3) Pro směs radionuklidů se nepřekročení zprošťovacích úrovní prokazuje tak, že 
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a) buď je součet podílů celkových aktivit jednotlivých radionuklidů a příslušných 
zprošťovacích úrovní aktivit menší než 1, nebo  

b) je součet podílů hmotnostních aktivit jednotlivých radionuklidů a příslušných 
zprošťovacích úrovní hmotnostních aktivit menší než 1; při součtech podle písmen a) 
a b) se sčítají vždy podíly pro všechny radionuklidy zastoupené v látce, kromě 
radionuklidů uvedených ve druhém sloupci tabulky č. 2 přílohy č. 1 této vyhlášky. 

(4) K prokázání dodržení zprošťovacích úrovní je tedy dostatečné naplnění podmínky 
uvedené v bodě a) pro celkovou aktivitu nebo v bodě b) pro hmotnostní aktivitu a to bez 
ohledu na celkové množství látky, ve které jsou radionuklidy obsaženy.   

§ 30 

Přejímací zkouška 
(1) Přejímací zkouška zdroje ionizujícího záření se provádí před zahájením jeho 

používání. Účelem přejímací zkoušky je ověřit vlastnosti a parametry zdroje ionizujícího 
záření stanovené při typovém schválení. 

(2) Rozsah přejímací zkoušky se přizpůsobí konkrétnímu účelu použití zdroje 
ionizujícího záření.  

(3) Přejímací zkouška zahrnuje: 
a) kategorizaci zdroje ionizujícího záření nebo ověření kategorizace zdroje ionizujícího 

záření, pokud byla provedena dříve výrobcem, dovozcem nebo distributorem nebo 
při typovém schválení, 

b) u otevřeného radionuklidového zdroje ověření údajů uvedených v průvodním listu a 
to alespoň údajů podle § 9 odst. 2 písm. a), b), 

c) u uzavřeného radionuklidového zdroje ověření údajů uvedených v osvědčení a to 
alespoň údajů o druhu radionuklidu a jeho aktivitě a ověření těsnosti, pokud uplynula 
doba delší než 6 měsíců od jejich výroby,  

d) u zařízení obsahujících uzavřený radionuklidový zdroj 
1. ověření funkčnosti zařízení a ověření kvality řídicích, ovládacích, bezpečnostních, 

signalizačních a indikačních systémů, 
2. ověření provozních parametrů a vlastností zařízení 
3. stanovení dozimetrických veličin včetně jejich nejistot z hlediska účelu použití, 
4. zkoušku uzavřeného radionuklidového zdroje podle písmene c); nelze-li 

radionuklidový zdroj demontovat, zkouška těsnosti uzavřeného radionuklidového 
zdroje se provádí postupy prokazujícími požadované údaje nepřímo,  

5. posouzení neužitečného záření v okolí zdroje ionizujícího záření. 
 

e) u generátorů záření a u zařízení, při jejichž provozu vznikají radionuklidy, 
1. ověření funkčnosti zařízení a ověření kvality řídicích, ovládacích, bezpečnostních, 

signalizačních, indikačních a zobrazovacích systémů, 
2. ověření provozních parametrů a vlastností zařízení stanovení dozimetrických veličin 

a přesnosti těchto stanovení z hlediska účelu použití. 
3. stanovení dozimetrických veličin včetně jejich nejistot z hlediska účelu použití, 
4. posouzení neužitečného záření v okolí zdroje ionizujícího záření. 
(4) Při přejímací zkoušce držitel povolení, který zkoušku provádí, navrhuje rozsah a 

četnost měření a ověřování parametrů a vlastností zdroje ionizujícího záření pro 
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předpokládaný způsob použití v rámci zkoušek dlouhodobé stability a zkoušek provozní 
stálosti. 

(5) Přejímací zkouška se nevztahuje na: 
a) nevýznamné a drobné zdroje ionizujícího záření, 
b) kostní denzitometry, 
c) uzavřené radionuklidové zdroje, u kterých neuplynula doba delší než 6 měsíců od 

jejich výroby, 
d) zdroje ionizujícího záření při jejich převzetí výhradně ke skladování, přepravě nebo 

distribuci, 
e) zdroje ionizujícího záření vyrobené jejich provozovatelem pro vlastní použití, 

prototypy a unikátní zařízení. 

§ 31 

Zkouška dlouhodobé stability 
(1) Účelem zkoušky dlouhodobé stability je ověřit stabilitu vlastností a parametrů zdroje 

ionizujícího záření a jeho příslušenství stanovených při typovém schválení a ověřených při 
přejímací zkoušce. 

(2) Zkouška dlouhodobé stability se provádí: 
a) periodicky s četností nejméně 1x za dobu 
1. u zdrojů ionizujícího záření určených pro lékařská ozáření 

(1) 12 měsíců pro terapeutické zdroje,  
(2) 12 měsíců po provedení přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability 

provedené po výměně zobrazovacího řetězce a dále 24 měsíců po provedení 
každé následné zkoušky dlouhodobé stability u významných  
radiodiagnostických zdrojů, 

(3) 36 měsíců pro jednoduché zdroje, 
2. 24 měsíců u významných zdrojů, 
3. 36 měsíců u jednoduchých zdrojů, 
4. podle přílohy č. 11 této vyhlášky u uzavřených radionuklidových zdrojů. 
b) při každém důvodném podezření na špatnou funkci zařízení, jehož součástí je zdroj 

ionizujícího záření, 
c) kdykoli výsledky testů zkoušek provozní stálosti signalizují, že charakteristické 

provozní vlastnosti a parametry opakovaně vybočují ze stanovených mezí, 
d) po údržbě opravě nebo jiném servisním zásahu, který by mohl ovlivnit vlastnost nebo 

parametr ověřovaný při zkoušce dlouhodobé stability a po výměně přidružených 
zařízení, které technologicky souvisí se zdrojem ionizujícího záření a mají vliv na 
radiační ochranu, 

(3) Částečnou zkouškou dlouhodobé stability se rozumí provedení vybraných testů 
zkoušky dlouhodobé stability za účelem ověření, zda byla odstraněna závada zařízení, zda po 
servisním zásahu nevybočuje některý z testovaných parametrů ze stanovených mezí nebo pro 
ověření funkčnosti zařízení. Částečná zkouška dlouhodobé stability nenahrazuje periodicky 
prováděnou zkoušku dlouhodobé stability. 

(4)  Zkoušky dlouhodobé stability se nevztahují na nevýznamné a drobné zdroje 
ionizujícího záření, kostní denzimetry, na otevřené radionuklidové zdroje.  
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(5) Zkoušky dlouhodobé stability lze u zdroje ionizujícího záření vyrobeného jeho 
provozovatelem pro vlastní použití, prototypu nebo unikátního zařízení nahradit zkouškami 
provozní stálosti v rozsahu stanoveném v rámci povolení k nakládání s daným zdrojem 
ionizujícího záření, případně v rámci jeho  typového schválení s ohledem na účel použití. 

§ 32 

Zkouška provozní stálosti 
(1) Zkouška provozní stálosti zahrnuje ověřování charakteristických provozních 

parametrů a vlastností zdroje ionizujícího záření a jeho příslušenství. Zkoušky provozní 
stálosti se provádějí periodicky v rozsahu podle návrhu stanoveném při přejímací zkoušce 
nebo zkoušce dlouhodobé stability. 

(2) U uzavřených radionuklidových zdrojů zkouška provozní stálosti spočívá ve zkoušce 
těsnosti otěrem zdroje. U zařízení s radionuklidovým zdrojem záření se provádí zpravidla 
nepřímo měřením otěru těch částí zařízení, které přicházejí do kontaktu s radionuklidovým 
zdrojem a to při každém čištění, nejméně však jednou za 12 měsíců, a při používání v 
chemicky agresivním prostředí nebo tam, kde je zvýšené riziko mechanického poškození, 
nejméně jednou za 3 měsíce. 

(3) Zkoušky provozní stálosti se nevztahují na nevýznamné zdroje ionizujícího záření a 
na otevřené radionuklidové zdroje. 

(4) Zkoušky provozní stálosti zdrojů ionizujícího záření určených pro lékařská ozáření 
provádí: 

a) zdravotnický pracovník na pracovištích s jednoduchými zdroji ionizujícího záření  
b) radiologický asistent, radiologický technik, radiologický fyzik nebo osoba se  

zvláštní odbornou způsobilostí pro hodnocení vlastností zdrojů na pracovištích 
s významnými zdroji ionizujícího záření. 

(5) Za provádění a hodnocení výsledků zkoušek provozní stálosti zdrojů pro lékařská 
ozáření odpovídá radiologický fyzik, pokud je vyžadována jeho dostupnost podle jiného 
právního předpisu. Na základě hodnocení výsledků je oprávněn upravit četnost a rozsah 
prováděných testů. 

§ 33 

Kritéria pro hodnocení úspěšnosti zkoušek dlouhodobé stability a pravidla pro 
odstraňování závad při nich zjištěných  

(1) Příloha č. 12 této vyhlášky stanoví kritéria 1. typu pro závady k okamžitému 
odstranění a kritéria 2. typu pro závady k odstranění do stanoveného termínu 

a) pokud výsledky zkoušky dlouhodobé stability, nejsou v souladu s kritérii 1. typu, pak 
držitel povolení nebo registrant nesmí do prokázaného odstranění zjištěných závad 
zařízení používat, 

b) pokud výsledky zkoušky dlouhodobé stability nejsou v souladu s kritérii 2. typu, pak 
držitel nebo registrant může zařízení používat po dobu stanovenou pro její 
odstranění. Po uplynutí této lhůty, pokud nebyla závada prokazatelně odstraněna, se 
zařízení nesmí používat do doby prokazatelného odstranění závady. 
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(2) Prokazatelným odstraněním závady se rozumí provedení nové zkoušky dlouhodobé 
stability, příp. částečné zkoušky dlouhodobé stability s kladným výsledkem příslušného testu.  

(3) Doba pro odstranění závad 2. typu je stanovena v protokolu zkoušky dlouhodobé 
stability, a je při ní zohledněn typ závady, způsob klinického používání zdroje ionizujícího 
záření a nesmí překročit dobu 3 měsíců. 

§ 34 

Rozsah a způsob hodnocení zajištění radiační ochrany 

Zpráva o hodnocení zabezpečení radiační ochrany držitelem povolení obsahuje 
a) posouzení optimalizace radiační ochrany na základě výsledků osobního 

monitorování nebo monitorování pracoviště, 
b) hodnocení činnosti dohlížející osoby a osob s přímým dohledem za radiační ochranu, 
c) přehled a rozbor mimořádných událostí, ke kterým na pracovišti došlo, přijatá 

opatření, 
d) přehled a rozbor odchylek od běžného provozu/překročení monitorovacích úrovní, 

přijatá opatření, 
e) plnění povinností držitele povolení (pracovnělékařské prohlídky, radiačních 

pracovníků, vzdělávání radiačních pracovníků, ověřování jejich odborné 
způsobilosti), 

f) posouzení vybavenosti ochrannými pomůckami, 
g) hodnocení stavu zdroje na základě výsledků prováděných zkoušek, 
h) posouzení fyzického zabezpečení zdroje ionizujícího záření (z hlediska možného 

zneužití), 
i) informaci o provedené fyzické inventuře uzavřených radionuklidových zdrojů, je-li 

požadována, a její výsledek, 
j) bilanci spotřebované aktivity otevřených radionuklidových zdrojů, je-li požadována, 
k) informaci o radiologických událostech a případech, kdy k nim mohlo dojít, je-li 

prováděno lékařské ozáření, 
l) informace o revizi místních diagnostických referenčních úrovní, je-li prováděno 

lékařské ozáření, 
m) plán havarijních cvičení na následující rok, je-li požadován, 
n) hodnocení uskutečněného havarijního cvičení, je-li požadováno, 
o) podpis statutárního orgánu. 

§ 35 

Informování a příprava pracovníků 
(1) Radiační pracovníci jsou držitelem povolení prokazatelně informováni 
a) o charakteru a rozsahu možného ohrožení zdraví, o rizicích spojených s jejich prací a 

o případné zdravotní újmě s tím spojené, 
b) o obecných postupech radiační ochrany a opatřeních, která musí být přijata, zejména 

o těch, která odpovídají provozním a pracovním podmínkám vztahujícím se jak k 
dané činnosti obecně, tak i k jednotlivým pracovištím a pracím, na které mohou být 
přiděleni, 

c) o důležitosti plnit požadavky ochrany zdraví i technické a administrativní požadavky 
k zajištění radiační ochrany, 
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d) v případě žen také o významu včasného oznámení těhotenství z důvodu rizik ozáření 
pro nenarozené dítě a radioaktivní kontaminace kojence v případě vnitřní 
kontaminace radionuklidy. 

(2) Každý držitel povolení zajišťuje systém vzdělávání radiačních pracovníků tak, aby 
pracovníci byli dostatečně znalí nejen obecných pravidel a postupů radiační ochrany, ale 
zejména opatření týkajících se radiační ochrany při práci s konkrétními zdroji ionizujícího 
záření na pracovišti jak při běžném provozu, tak i za předvídatelných odchylek od tohoto 
provozu nebo při vzniku radiační mimořádné situace a byli prokazatelně seznámeni s 
příslušnými provozními předpisy a další dokumentací. 

(3) Pro všechny radiační pracovníky pracující v kontrolovaném pásmu jaderné elektrárny 
musí vzdělávání zahrnovat i obeznámení se s předpisy a dokumentací pro toto kontrolované 
pásmo. 

(4) Znalosti radiačních pracovníků a jejich způsobilost k bezpečnému nakládání se zdroji 
ionizujícího záření při jimi vykonávané práci se ověřují před zahájením práce a dále 
pravidelně, nejméně jednou za rok, zkouškou provedenou v písemné nebo elektronické 
podobě. Záznam o zkoušce se archivuje. Záznam obsahuje seznam všech přezkoušených 
pracovníků, datum zkoušky, kritérium hodnocení, výsledek zkoušky. 

§ 36 

Inventarizace zdrojů 
(1) Každý držitel povolení k nakládání s uzavřenými radionuklidovými zdroji provede 

dokladovou inventuru všech uzavřených radionuklidových zdrojů současně s fyzickou 
kontrolou jejich přítomnosti každoročně, vždy k poslednímu pracovnímu dni prvního čtvrtletí 
kalendářního roku. 

(2) Do konce následujícího měsíce po provedené inventuře držitel povolení zašle úřadu 
výsledné hlášení, které bude obsahovat 

a) výrobní číslo uzavřeného radionuklidového zdroje, číslo osvědčení uzavřeného 
radionuklidového zdroje, radionuklid, 

b) typ krytu, v němž je umístěn, a jeho výrobní číslo, 
c) označení prostor, v nichž se nachází, resp. části technologie, 
d) datum provedené inventury a fyzické kontroly, 
e) označení odpovědné osoby. 
(3) Mimořádnou inventuru a fyzickou kontrolu je povinen povést ten držitel povolení, u 

něhož bylo v rámci insolvenčního řízení rozhodnuto o úpadku. Výsledky do 14 dnů zašle 
Úřadu. 

(4) Pokud je vysokoaktivní zdroj součástí technologického celku a tento celek je 
odstaven z provozu po dobu delší než 30 dnů, je držitel povolení povinen v intervalu 
minimálně jednou za měsíc fyzicky zkontrolovat přítomnost radionuklidového zdroje v krytu 
buď měřením anebo alespoň neporušeností zámků na krytech. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORN9LVF59A1)



 - 28 - 

§ 37 

Náplň práce osoby odpovědné za radiační ochranu u registranta 
(1) Náplní práce osoby odpovědné za radiační ochranu u registranta je 
a) sledovat a hodnotit plnění povinností registranta při zajištění všech požadavků na 

bezpečné nakládání se zdroji ionizujícího záření, 
b) pomáhat při plnění povinností registranta k zajišťování radiační ochrany, 

upozorňovat ho na zjištěné nedostatky a podávat mu návrhy na jejich odstranění, 
c) zajišťovat pravidelné kontroly účinnosti ochranných pomůcek a prostředků. 
(2) Osoba odpovědná za radiační ochranu u registranta zpravidla pro registranta 

zabezpečuje následující činnosti v oblasti radiační ochrany 
a) informování radiačních pracovníků a osob připravujících se na výkon povolání ve 

sledovaném pásmu o skutečnostech důležitých z hlediska radiační ochrany a 
možném riziku práce se zdroji ionizujícího záření, 

b) průběžné vzdělávání pracovníků o bezpečném používání zdroje záření, 
c) řádné vedení dokumentace předepsané z hlediska radiační ochrany pro pracoviště, 
d) evidenci o pohybu a stavu zdrojů ionizujícího záření, 
e) organizuje a účastní se přejímacích zkoušek, zkoušek dlouhodobé stability a zajišťuje 

zkoušky provozní stálosti zdrojů ionizujícího záření, 
f) vyšetřování odchylek od běžného provozu, ztrát, nebo odcizení zdroje ionizujícího 

záření a realizaci nápravných opatření. 

§ 38 

Postupy pro zajištění radiační ochrany registranty při používání zdroje ionizujícího 
záření 

Postupy pro zajištění radiační ochrany registranty při používání zdroje ionizujícího záření 
stanoví příloha č. 20 této vyhlášky. 

§ 39 

Soustavný dohled nad radiační ochranou 
(1) Dohlížející osoba musí být radiačním pracovníkem a v případě, že na pracovišti, kde 

funkci dohlížející osoby vykonává je vymezeno kontrolované pásmo, musí být radiačním 
pracovníkem kategorie A. 

(2) Náplní činnosti dohlížející osoby je: 
a) sledovat a hodnotit plnění povinností držitele povolení při zajištění všech opatření 

pro bezpečné nakládání se zdrojem ionizujícího záření a bezpečný provoz pracoviště, 
kde se vykonávají radiační činnosti, 

b) pomáhat vedoucím pracovníkům při plnění povinností držitele povolení k zajišťování 
radiační ochrany, upozorňovat je na zjištěné nedostatky a podávat jim návrhy na 
jejich odstranění,  

c) konzultovat s vedoucími pracovníky zkoušky a kontrolu ochranných pomůcek a 
měřicích zařízení zejména při:  

1. zevrubném posuzování projektů jednotlivých zařízení z hlediska radiační ochrany,  
2. uvádění do provozu nových nebo modifikovaných zdrojů ionizujícího záření,  
3. pravidelných kontrolách účinnosti ochranných pomůcek a technických postupů,  
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4. pravidelných kalibracích měřicích přístrojů a pravidelných kontrolách jejich řádného 
provozu a správného používání.  

(3) Dohlížející osoba zpravidla pro držitele povolení zabezpečuje následující činnosti 
v oblasti radiační ochrany:  

a) informování radiačního pracovníka a člověka připravujícího se v kontrolovaném 
nebo sledovaném pásmu na výkon povolání o skutečnostech důležitých z hlediska 
radiační ochrany, 

b) vzdělávání radiačního pracovníka v otázkách bezpečného nakládání se zdrojem 
ionizujícího záření a bezpečného provozu pracoviště, kde se vykonávají radiační 
činnosti, 

c) ověřování znalostí pravidel a zásad bezpečného nakládání se zdrojem ionizujícího 
záření a bezpečného vykonávání radiačních činností u radiačního pracovníka 
pravidelnými zkouškami,  

d) přípravu programu monitorování, hodnocení výsledků monitorování podle programu 
monitorování, případně se na monitorování podílí,  

e) evidenci dávek včetně součtu dávek ze všech pracovních činností radiačního 
pracovníka, hodnocení dávek všech osob vstupujících do kontrolovaného pásma a 
porovnání s limity, 

f) provádění optimalizace radiační ochrany, 
g) řádné vedení dokumentace předepsané z hlediska radiační ochrany pro povolovanou 

činnost včetně přípravy programu systému řízení nebo programu zajišťování radiační 
ochrany,  

h) vypracování a zaslání na Úřad ročního hodnocení zajištění radiační ochrany   
i) evidenci zdrojů ionizujícího záření, zařízení a přístrojů majících vliv na radiační 

ochranu a vedení informací o jejich pohybu a stavu provádění ročních inventur 
zdrojů ionizujícího záření 

j) organizování přejímacích zkoušek, zkoušek dlouhodobé stability a zajištění zkoušek 
provozní stálosti zdrojů ionizujícího záření,  

k) vyšetřování radiačních mimořádných událostí nebo radiačních nehod, ztrát, nebo 
odcizení, poškození zdroje ionizujícího záření, a stanovení a kontrolu realizace 
nápravných opatření, 

l) sledování účasti pracovníků na předepsaných lékařských prohlídkách, 
m) spolupráci s osobami s přímým dohledem nad radiační ochranou a koordinaci jejich 

činnost. 
(4) Osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou musí být radiačním pracovníkem a 

v případě, že na pracovišti, kde funkci osoby s přímým dohledem vykonává je vymezeno 
kontrolované pásmo, musí být radiačním pracovníkem kategorie A.  

(5) Osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou při provádění radiačních činností 
na pracovišti držitele povolení zejména zajišťuje: 

a) plánování a přípravu konkrétních pracovních činností, 
b) informování radiačních pracovníků a ostatních osob o aktuální radiační situaci a 

režimových opatřeních, 
c) kontrolu, zda radiační pracovníci a ostatní osoby vstupující do kontrolovaného pásma 

při vykonávání radiačních činností plní požadavky ochrany zdraví i technické a 
administrativní požadavky k zajištění radiační ochrany, 

d) spolupráci na šetření radiačních mimořádných událostí nebo radiačních nehod,  
e) spolupráci s dohlížející osobou a plnění úkolů zadaných dohlížející osobou. 
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(6) Specializovaný útvar radiační ochrany, zajišťuje na jaderných energetických 
zařízeních výkon dohlížející osoby podle odst. 4 a dále zejména zajišťuje: 

a) posuzování a provádění opatření za účelem zajištění radiační ochrany všech osob 
vstupujících a vykonávajících pracovní činnosti v kontrolovaném pásmu, 

b) přípravu a návrhy změn dokumentace předkládané Úřadu vztahující se k radiační 
ochraně a přípravu interních předpisů vztahujících se k radiační ochraně, 

c) hodnocení vlivu výpustí na reprezentativní osobu a kontrolu plnění autorizovaných 
limitů, 

d) kontrolu způsobilosti radiačních pracovníků k výkonu práce v kontrolovaném pásmu, 
e) šetření událostí vztahujících se k radiační ochraně, včetně vypracování návrhů na 

přijetí nápravných opatření a součinnost s dalšími útvary při jejich realizaci, 
f) soustavný dohled nad radiační ochranou dostatečným počtem pracovníků s přímým 

dohledem nad radiační ochranou a koordinaci jejich činnosti, 
g) zajištění přímého dohledu nad radiační ochranou při pracovních činnostech 

vykonávaných externími pracovníky, 
h) součinnost s ostatními útvary při zajišťování havarijní připravenosti. 

§ 40 

Kontrolované pásmo 
(1) Kontrolované pásmo se na pracovištích, kde se vykonávají radiační činnosti, 

vymezuje tak, aby regulací pohybu osob, vytvořením ochranných bariér a případně i 
stavebními úpravami, režimem práce, rozsahem monitorování a dalšími opatřeními 
přiměřenými používaným zdrojům a způsobům nakládání s nimi bylo zajištěno, že radiační 
činnosti budou vykonávat pouze osoby dostatečně odborně i zdravotně způsobilé, poučené o 
možném riziku práce a náležitě vybavené, a že důsledky případné radiační nehody zůstanou 
co nejvíce omezeny. 

(2) Pokud není zvláštním způsobem nakládání se zdroji ionizujícího záření, například 
časově omezeným používáním, odůvodněno jinak, je účelné kontrolované pásmo vymezit 
tam, kde se očekává, že:  

a) příkon dávkového ekvivalentu ze zevního ozáření na pracovním místě bude při 
běžném provozu zdroje záření v průměru za rok vyšší než 2,5 mikroSv/h,  

b) součet součinů objemových aktivit jednotlivých radionuklidů v ovzduší na pracovišti 
a konverzních faktorů hinh pro příjem vdechnutím radiačním pracovníkem podle 
přílohy č. 3 bude v průměru za rok větší než 2,5 mikroSv/m3,  

c) radioaktivní kontaminace povrchů na pracovních místech bude vyšší než směrné 
hodnoty povrchové kontaminace pro pracoviště s otevřenými radionuklidovými 
zdroji uvedené v tabulce č. 3 přílohy č. 2.  

(3) Kontrolované pásmo se vymezuje jako ucelená a jednoznačně určená část pracoviště, 
zpravidla stavebně oddělená, a s takovým zajištěním, aby do ní nemohly vstoupit nepovolané 
osoby.  Na vchodech nebo ohraničení se kontrolované pásmo označuje znakem radiačního 
nebezpečí1 (1ČSN01 8015 Znak radiačního nebezpečí. Tvary a rozměry) a upozorněním 
"Kontrolované pásmo se zdroji ionizujícího záření, vstup nepovolaným osobám zakázán", 
případně i údaji o charakteru zdrojů a rizik s nimi spojených.  

(4) Návrh na vymezení kontrolovaného pásma, který se předkládá Úřadu, jako součást 
dokumentace k žádosti o příslušné povolení zahrnuje: 
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a) rozsah kontrolovaného pásma, zpravidla výčtem místností a schematickým plánkem; 
pro očekávaná terénní přechodná pracoviště, například defektoskopická nebo 
karotážní, se stanoví mez dávkových příkonů, která se použije k ohraničení 
kontrolovaného pásma na těchto pracovištích,  

b) zdůvodnění navrhovaného rozsahu kontrolovaného pásma, zejména výpočty a jiné 
důkazy dokládající splnění požadavků odstavce 1,  

c) popis stavebního a technického zajištění kontrolovaného pásma proti vstupu 
nepovolaných osob,  

d) předpokládaný počet osob pracujících v kontrolovaném pásmu a způsob jejich 
poučení o rizicích při práci v kontrolovaném pásmu, například uvedením vzoru 
pokynů pro vstup a práci v kontrolovaném pásmu,  

(5) Do kontrolovaného pásma mohou vstupovat jen osoby poučené o tom, jak se tam 
mají chovat, aby neohrozily zdraví své ani zdraví ostatních osob. U radiačních pracovníků se 
takové poučení uskutečňuje v rámci jejich přípravy prokazatelným způsobem a nejméně 
jednou ročně.  

(6) Do kontrolovaného pásma nesmí vstupovat těhotné ženy a osoby mladší 18 let, kromě 
pacientů, kteří se na pracovišti, kde je vymezeno kontrolované pásmo mají podrobit 
lékařskému ozáření. Těhotné ženy a osoby mladší 18 let mohou vstupovat do kontrolovaného 
pásma, pokud na pracovišti, kde je vymezeno kontrolované pásmo, pracují nebo se připravují 
na výkon povolání se zdroji ionizujícího záření.  

(7) Vykonávat práce v kontrolovaném pásmu mohou pouze radiační pracovníci kategorie 
A. Pracovníci kategorie B nebo jiné osoby mohou v kontrolovaném pásmu provádět pouze 
nezbytné nahodilé činnosti, a to po dobu nezbytně nutnou a pod dohledem radiačního 
pracovníka kategorie A určeného provozovatelem kontrolovaného pásma. Pro osoby jiné než 
radiační pracovníky musí provozovatel kontrolovaného pásma zajistit, aby nebyly překročeny 
dávkové optimalizační meze stanovené podle § 25.  

(8) Umožnit vstup i jiným osobám než radiačním pracovníkům, za účelem provádění 
nezbytných činností jako je úklid nebo údržba na pracovišti je možné za dodržení 
následujících podmínek: 

a) v kontrolovaných pásmech pracovišť s generátory záření a ozařovači, po dobu, kdy je 
zajištěno, že tyto zdroje nemohou být uvedeny do provozu 

b) v kontrolovaných pásmech pracovišť s otevřenými radionuklidovými zdroji, vyjma 
pracovišť III. a IV. kategorie, po dobu, kdy je zajištěno, že se na pracovních místech 
se zdroji nenakládá a že je povrchová kontaminace menší než hodnoty uvedené v 
tabulce č. 3 přílohy č. 2. 

(9) Osoby vstupující do kontrolovaného pásma musí provozovatel kontrolovaného pásma 
vybavit ochrannými pracovními pomůckami přiměřenými způsobu vykonávané činnosti nebo 
důvodům vstupu do kontrolovaného pásma.  

(10) Pro osoby vstupující do kontrolovaného pásma zajišťuje provozovatel 
kontrolovaného pásma osobní monitorování v rozsahu stanoveném v programu monitorování. 
Jestliže příkon dávkového ekvivalentu v kontrolovaném pásmu může překročit 1 mSv/h, musí 
být radiační pracovníci vstupující do kontrolovaného pásma vybaveni rovněž operativními 
signálními osobními dozimetry stanovenými v programu monitorování; tato ustanovení se na 
pracovištích III. a IV. kategorie vztahují na každou osobu. Požadavek osobního monitorování 
se nevztahuje na pacienty, kteří vstupují do kontrolovaného pásma zdravotnického pracoviště, 
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aby se tam podrobili léčení nebo vyšetření s použitím zdrojů ionizujícího záření, případně na 
osoby tyto pacienty doprovázející.  

(11) V kontrolovaném pásmu pracovišť IV. kategorie a v kontrolovaném pásmu pracovišť 
s otevřenými radionuklidovými zdroji III. kategorie a II. kategorie, pokud není v podmínkách 
povolení stanoveno jinak, se pracuje po převléknutí a při výstupu z nich se provádí kontrola 
radioaktivní kontaminace, v případě potřeby i osobní očista. 

(12) V kontrolovaném pásmu pracovišť s otevřenými zdroji je zakázáno kouřit; jíst a pít 
je dovoleno pouze v případě, že vzhledem k rozsahu kontrolovaného pásma a druhu 
vykonávaných činností jej nelze krátkodobě opustit za účelem občerstvení. Pro jídlo a pití 
musí být v takovém případě stanovena opatření omezující kontaminaci potravin a tekutin, a 
pokud je to možné, vymezen pro konzumaci zvláštní prostor s možností kontroly povrchové 
kontaminace osob.   

(13) Provozovatel kontrolovaného pásma musí zpracovat písemně režimové pokyny pro 
vstup a provádění činností v kontrolovaném pásmu a vést záznamy o vstupech všech osob do 
kontrolovaného pásma a o výsledcích jejich monitorování a monitorování pracoviště a o 
všech dalších skutečnostech důležitých z hlediska radiační ochrany. 

§ 41 

Sledované pásmo 
(1) Sledované pásmo se vymezuje jako ucelená a jednoznačně určená část pracoviště, 

zpravidla stavebně oddělená. Na vchodech nebo ohraničení se sledované pásmo označuje 
upozorněním "Sledované pásmo se zdroji ionizujícího záření", a znakem radiačního nebezpečí 
a údaji o charakteru zdrojů a rizik s nimi spojených. 

(2) Ve sledovaném pásmu se zajišťuje pouze monitorování pracoviště, pokud není v 
programu monitorování stanoveno jinak. 

(3) Vykonávat práce ve sledovaném pásmu mohou pouze radiační pracovníci kategorie A 
nebo B. 

(4) Oznámení o vymezení sledovaného pásma obsahuje 
a) schématický plánek sledovaného pásma s vyznačením pracovních míst, 
b) informace o stínění, 
c) vybavení pracovních míst ochrannými pomůckami, 
d) popis zdrojů, které mají být používány. 

§ 42 

Podmínky bezpečného provozu pracovišť s generátory záření 
(1) Generátor záření může být zapínán a používán pouze po dobu nezbytně nutnou. 

(2) Při ozařování a prozařování generátorem záření se před vstupem do vymezeného nebo 
stíněného ozařovacího prostoru a po skončení práce měřením nebo signalizací zkontroluje, že 
generátor záření byl vypnut. 
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(3) Stacionární rentgenová zařízení a jiné stacionární generátory záření se umísťují do 
samostatných ozařoven nebo vyšetřoven a obsluhují se z chráněných obsluhoven s výjimkou 
rentgenových přístrojů, jejichž konstrukce nebo účel použití vylučují překročení limitů 
ozáření. V případě rentgenových zařízení pro radiodiagnostiku, které je nutno ovládat přímo z 
vyšetřovny, se instalují pevné nebo posuvné ochranné zástěny zajišťující nepřekročení limitů 
ozáření. 

(4) Přístroj nebo zařízení, jehož součástí je generátor záření a ochranné stínění, může být 
používán pouze tehdy, je-li zajištěno, že přístroj nebo zařízení nelze uvést do činnosti, pokud 
je ochranné stínění odstraněno a bude automaticky vyřazeno z činnosti při otevření 
ochranného stínění. 

§ 43 

Podmínky bezpečného provozu uzavřených radionuklidových zdrojů, zařízení a 
pracovišť s nimi 

(1) Uzavřený radionuklidový zdroj může být používán jen po nezbytnou dobu a mimo 
tuto dobu se ukládá ve stínicím krytu nebo je jinak zastíněn, a to zpravidla tak, aby při 
skladování příkon dávkového ekvivalentu na povrchu krytu, kontejneru, stíněných 
skladovacích prostor, trezorů a stíněných boxů nepřekročil hodnotu 100 mikroSv/h a ve 
vzdálenosti 1 m od povrchu nepřekročil hodnotu 10 mikroSv/h a při přenášení zdrojů na 
pracovišti příkon dávkového ekvivalentu ve vzdálenosti 1 m od povrchu přepravního krytu 
nepřekročil hodnotu 100 mikroSv/h. 

(2) Při ozařování a prozařování s uzavřeným radionuklidovým zdrojem se po skončení 
práce nebo před vstupem do vymezeného nebo stíněného ozařovacího prostoru měřením nebo 
signalizací zkontroluje, zda zdroj byl řádně zastíněn nebo zasunut do stínicího krytu. Při 
manipulaci s uzavřeným radionuklidovým zdrojem, u něhož nelze vyloučit jeho uvolnění z 
ozařovacího zařízení nebo jeho ztrátu, se používá k měření takový přístroj, který umožňuje za 
všech podmínek stanovit polohu zdroje. 

(3) Provozovatel uzavřeného radionuklidového zdroje a zařízení s nimi zajišťuje 
pravidelnou údržbu používaného vybavení. 

§ 44 

Podmínky bezpečného provozu pracovišť s otevřenými radionuklidovými zdroji 
(1) Maximální aktivita otevřených radionuklidových zdrojů, které mohou být současně 

zpracovávány na jednotlivých pracovních místech pracovišť s otevřenými radionuklidovými  
zdroji I., II. nebo III. kategorie, kategorizovanými na základě vybavení pracoviště a 
pracovních míst, se stanoví na základě kritérií zohledňujících ve vzájemné návaznosti 
vybavení pracovních míst a celého pracoviště ventilačními, izolačními a stínicími zařízeními, 
provedení kanalizace, fyzikální charakteristiky materiálů, které mají být zpracovávány, 
zejména těkavost a prašnost, náročnost a potenciální rizikovost očekávaných pracovních 
operací tak, že v tabulce č. 4 přílohy č. 9 se vybere hodnota odpovídající dané kategorii 
pracoviště s otevřenými radionuklidovými zdroji a charakteristice materiálů a práce s nimi a 
tato se vynásobí koeficientem vybavenosti daného pracovního místa podle tabulky č. 2 
přílohy č. 9 této vyhlášky. Při současném použití více radionuklidů na jednom pracovním 
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místě nesmí součet podílů zpracovávané aktivity jednotlivých radionuklidů a uvedeným 
postupem stanovené maximální aktivity pro tyto jednotlivé radionuklidy být větší než 1. 

(2) Pokud se otevřené radionuklidové zdroje nepoužívají a nejedná se o zdroje, které jsou 
tvořeny technologickými celky nebo medii pracoviště, umísťují se v ochranných stínicích 
krytech nebo kontejnerech, a to zpravidla tak, aby při skladování příkon dávkového 
ekvivalentu na povrchu krytu, kontejneru, stíněných skladovacích prostor, trezorů a stíněných 
boxů nepřekročil hodnotu 100 mikroSv/h a ve vzdálenosti 1 m od povrchu hodnotu 10 
mikroSv/h a při přenášení zdrojů na pracovišti příkon dávkového ekvivalentu ve vzdálenosti 1 
m od povrchu přepravního krytu nepřekročil hodnotu 100 mikroSv/h. 

(3) Při nakládání s otevřenými radionuklidovými zdroji se používají odpovídající osobní 
ochranné pracovní prostředky, jako jsou stínicí pláště, zástěry, brýle, rukavice, a odpovídající 
ochranné pomůcky, jako jsou pinzety, kleště, stínicí ochranné obaly, kontejnery a podobně. 

§ 45 

Přechodné pracoviště 
(1) Kontrolované pásmo se na přechodných pracovištích vymezuje tak, aby bylo 

v maximální míře využito přirozených bariér zabraňujících vstupu nepovolaných osob do 
kontrolovaného pásma. 

(2) Kontrolované pásmo se na hranici vyznačuje červenobílou páskou a znakem 
radiačního nebezpečí a upozorněním „Kontrolované pásmo se zdroji ionizujícího záření, 
nepovolaným vstup zakázán“. V místě obvyklého pohybu nepovolaných osob se doplní 
světelnou signalizací. 

(3) Pokud se přechodné pracoviště zřizuje v prostorách, které sousedí s jinými pracovišti, 
kde se neprovádí radiační činnosti, je držitel povolení povinen pracovníky na těchto 
pracovištích  prokazatelně seznámit se zřízením přechodného pracoviště a informovat je o 
provedených bezpečnostních opatřeních.  

(4) V pracovní skupině zajištující činnosti na přechodném pracovišti musí být 
v okamžiku výkonu činnosti přítomni alespoň dva pracovníci kategorie A. Součástí pracovní 
skupiny musí být držitel platného oprávnění k výkonu činnosti zvláště důležité z hlediska 
radiační ochrany, odpovídající činnosti vykonávané na přechodném pracovišti. 

(5) Pracovní skupina musí být vybavena měřícím vybavením k monitorování pracoviště 
v rozsahu odpovídajícím používaným zdrojů a uvedeném v programu monitorování. 

(6) Jestliže příkon dávkového ekvivalentu může překročit 1 mSv/h musí být radiační 
pracovníci vybaveni rovněž operativními (signálními nebo přímoodečítacími) osobními 
dozimetry. 

(7) Držitel povolení je povinen oznámit Úřadu nejméně den předem 
a) termín zahájení prací, 
b) předpokládanou dobu práce na přechodném pracovišti, 
c) adresu přechodného pracoviště a nejpozději před zahájením prací jednoznačné určení 

místa výkonu práce se zdrojem ionizujícího záření, např. geografické souřadnice, 
číslo budovy v areálu, číslo parcely, 
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d) popis prací, 
e) přehled používaných zdrojů ionizujícího záření, 
f) kontakt na pracovníka s přímým dohledem nad radiační ochranou. 
(8) Držitel povolení je povinen oznámit Úřadu neprodleně ukončení prací na přechodném 

pracovišti. 

§ 46 

Jednotné postupy pro hodnocení veličin měřených v rámci monitorování 
(1) Při přepočtu aktivit přijatých radionuklidů na úvazek efektivní dávky se použijí 

konverzní faktory uvedené v příslušných tabulkách přílohy č. 3 této vyhlášky. U blíže 
neidentifikovaných radionuklidů a chemických forem nebo vlastností vdechovaného aerosolu 
se přisuzuje aktivita těm radionuklidům a jejich formám, popřípadě takovému aerosolu, pro 
které je stanoven v příloze č. 3 nejvyšší konverzní faktor pro příjem požitím nebo 
vdechnutím. 

(2) Nejsou-li známa data lépe odpovídající dané situaci, počítá se příjem radionuklidů 
požitím na základě spotřeby daného druhu poživatiny, kvalifikovaně určené ze statistických 
přehledů, a to zvlášť pro jednotlivé věkové kategorie. 

(3) Nejsou-li známa data lépe odpovídající dané situaci, počítá se, že množství 
vdechovaného vzduchu v jednom roce je pro reprezentativní osobu ve věku do 1 roku včetně 
1000 m3, ve věku od 1 do 2 let včetně 2000 m3, ve věku od 2 do 7 let včetně 4000 m3, ve věku 
od 7 do 12 let včetně 6000 m3, ve věku od 12 do 17 let včetně 8000 m3 a pro osoby starší 17 
roků 8500 m3. Pro požití vody se počítá, že reprezentativní osoba mladší 2 let požije 0,25 m3 
vody za rok ve formě kapaliny, osoba od 2 do 17 let požije 0,45 m3 vody za rok ve formě 
kapaliny a reprezentativní osoba starší 17 let požije 1 m3 vody za rok, z toho 0,7 m3 ve formě 
kapaliny. 

(4) Pro zevní ozáření ze vzácných radioaktivních plynů rozptýlených v ovzduší 
pracoviště se při přepočtu průměrné objemové aktivity těchto plynů na příkon efektivní dávky 
použijí konverzní faktory uvedené v tabulce č. 1 přílohy č. 5 této vyhlášky. 

(5) Pro výpočet efektivní dávky v důsledku inhalace produktů přeměny radonu z ovzduší 
v oblastech dotčených těžbou a zpracováním uranových rud se hodnota pozadí ekvivalentní 
objemové aktivity radonu uvažuje 10 Bq/m3, pokud není v dané oblasti jiná hodnota známa. 

§ 47 

Monitorovací úrovně 
(1) V programu monitorování se vymezují monitorovací úrovně, což jsou hodnoty nebo 

kritéria rozhodné pro určité předem stanovené postupy nebo opatření, při jejich dosažení nebo 
překročení. 

(2) Monitorovací úrovně, při jejichž překročení je třeba údaj zaznamenávat a evidovat, se 
označují jako záznamové úrovně. Záznamové úrovně oddělují hodnoty zasluhující pozornost 
od hodnot bezvýznamných. Záznamové úrovně se zpravidla stanovují jako odpovídající jedné 
desetině limitů ozáření a se zohledněním monitorovacího období a metody monitorování se 
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volí tak, aby nejmenší detekovatelná hodnota měřené veličiny radiační ochrany byla menší 
než takto stanovená záznamová úroveň. 

(3) Monitorovací úrovně, jejichž překročení je podnětem k následnému šetření o 
příčinách a možných důsledcích zjištěného výkyvu sledované veličiny radiační ochrany, se 
označují jako vyšetřovací úrovně. Vyšetřovací úrovně se zpravidla stanovují jako odpovídající 
třem desetinám limitů ozáření nebo jako horní mez obvykle se vyskytujících hodnot. 

(4) Monitorovací úrovně, jejichž překročení je podnětem k zahájení nebo zavedení 
opatření ke změně zjištěného výkyvu sledované veličiny radiační ochrany, se označují jako 
zásahové úrovně. U zásahových úrovní vymezených v programu monitorování se uvádí také 
přesně, o jaký zásah se jedná a jakým postupem se o něm rozhoduje. Pro jednotlivou měřenou 
veličinu nebo parametr může být stanoveno i několik na sebe navazujících zásahových úrovní, 
odpovídajících navazujícím zásahům postupně významnějším podle toho, jak roste význam 
zjištěného výkyvu sledované veličiny. 

§ 48 

Monitorování pracoviště 
(1) Monitorování pracoviště se uskutečňuje sledováním, měřením, hodnocením a 

zaznamenáváním veličin a parametrů charakterizujících pole ionizujícího záření a výskyt 
radionuklidů na pracovišti, zejména příkonů dávkového ekvivalentu na pracovišti, 
objemových aktivit v ovzduší pracoviště a plošných aktivit na pracovišti. Zavádí se na všech 
pracovištích I. až IV. kategorie kromě pracovišť I. kategorie, kde se používají výhradně 
drobné zdroje ionizujícího záření. 

(2) Při zahájení prací a při změnách v pracovních postupech nebo při změnách způsobu 
radiační ochrany se ověřuje účinnost radiační ochrany před zevním i vnitřním ozářením 
podrobným měřením příkonu dávkového ekvivalentu, objemových aktivit a dalších veličin u 
zdrojů ionizujícího záření, míst práce s nimi a v místech možného pobytu pracovníků. 

(3) Monitorování radioaktivní kontaminace se volí na pracovištích s otevřenými 
radionuklidovými zdroji tak, aby umožnilo signalizovat provozní odchylky od běžného 
provozu, nedostatečnou funkci nebo selhání bariér bránících rozptylu radioaktivních látek. 

(4) Pravidelné monitorování ovzduší soustavným měřením objemových aktivit 
radionuklidů v ovzduší se vždy zavádí na pracovních místech IV. kategorie a na pracovištích 
III. kategorie, je-li tak stanoveno v programu monitorování. 

§ 49 

Osobní monitorování radiačních pracovníků 
(1) Osobní monitorovaní radiačních pracovníků slouží k určení jejich osobních dávek 

sledováním, měřením a hodnocením individuálního zevního i vnitřního ozáření jednotlivých 
pracovníků. 

(2) Osobní monitorování zevního ozáření osobními dozimetry se zajišťuje pro všechny 
pracovníky kategorie A a pro další osoby, je-li to stanoveno v programu monitorování. Pro 
pracovníky kategorie A je kontrolní období pro vyhodnocování osobního dozimetru 1 měsíc. 
Vyhodnocování osobních dozimetrů provádí oprávněná dozimetrická služba. 
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(3) Osobní dozimetr se nosí na přední levé straně hrudníku (dále jen „referenční místo“), 
pokud není v programu monitorování stanoveno jinak. Při používání ochranné stínicí zástěry 
se nosí vně zástěry. V případě překročení vyšetřovací úrovně stanovené v programu 
monitorování se osobní dávkový ekvivalent naměřený vně zástěry sníží o hodnotu 
odpovídající zeslabení v zástěře. Pokud dozimetr umístěný na referenčním místě nedovoluje 
odhad efektivní dávky a ekvivalentní dávky v orgánech a tkáních, pro které jsou stanoveny 
limity, je pracovník vybaven dalším dozimetrem, který svými vlastnostmi nebo umístěním 
takový odhad umožní. 

(4) Osobní dozimetr musí měřit všechny druhy záření podílející se na zevním ozáření 
pracovníka při nakládání se zdroji ionizujícího záření. Když tuto podmínku nesplní jeden 
dozimetr, pracovník se vybavuje dalšími dozimetry, pokud není v  programu monitorování 
stanoven jiný způsob monitorování. 

(5) V případech, kdy osobní dozimetr umístěný na zástěře pracovníka vykazuje 
opakovaně dávky vyšší než 20mSv, je tento pracovník vybaven dalším osobním dozimetrem 
nošeným pod ochrannou zástěrou. Radiační pracovníci vykonávající činnosti, které jsou 
v průběhu a za přítomnosti pracovníka v ozařovně  kontrolovány pomocí zdroje ionizujícího 
záření, jsou povinně vybaveni dvěma osobními dozimetry, z nichž jeden je umístěn na zástěře 
a druhý pod ochrannou zástěrou. Oprávněná dozimetrická služba na základě vyhodnocení 
obou dozimetrů vyhodnotí koeficient zeslabení použité ochranné zástěry a vyhodnotí také 
skutečnou efektivní dávku obdrženou pracovníkem se zohledněním ozáření nekrytých částí 
těla pracovníka. 

(6) Na pracovištích, kde nelze vyloučit překročení limitů ozáření pro radiačního 
pracovníka v důsledku jednorázového zevního ozáření, jsou radiační pracovníci vybavováni 
operativními dozimetry, které překročení nastavené úrovně jsou schopny přímo signalizovat. 
Může-li zdroj ionizujícího záření způsobit jednorázovým ozářením překročení pětinásobku 
limitů pro radiační pracovníky, musí monitorování umožnit stanovení dávek a jejich 
distribuce v těle pracovníků včetně rekonstrukce nehody. 

(7) Na pracovištích, kde může dojít k vnitřnímu ozáření pracovníků, se příjmy 
radionuklidů, popřípadě úvazky efektivní dávky od vnitřního ozáření jednotlivých pracovníků 
zjišťují zpravidla měřením aktivity radionuklidů v těle pracovníka nebo v jeho exkretech a 
převádí se na příjem pomocí modelů dýchacího traktu, zažívacího traktu a kinetiky 
příslušných prvků. Při práci s otevřenými radionuklidovými zdroji je měření aktivity 
radionuklidů v těle pracovníka nebo v jeho exkretech požadováno na pracovištích IV. 
kategorie vždy a na pracovištích jiné kategorie na základě vyhodnocení možného rizika 
vnitřního ozáření pracovníka a je-li tak stanoveno v programu monitorování. 

(8) V případě podezření, že došlo k neplánovanému jednorázovému ozáření pracovníka, 
provádí se okamžitě vyhodnocení osobních dozimetrů a dozimetrické hodnocení dané 
události. 

(9) Hodnocení osobních dávek pracovníků kategorie B se provádí na základě 
monitorování pracoviště, na kterém vykonávají pracovní činnosti a sledováním doby pobytu 
na tomto pracovišti. V případě potřeby lze také vybavit jednoho nebo více pracovníků 
kategorie B vykonávajících stejnou pracovní činnost na stejném pracovišti osobním 
dozimetrem a na základě jeho vyhodnocení přiřadit stejnou osobní dávku zbývajícím 
pracovníkům bez osobního dozimetru. Způsob hodnocení dávek radiačních pracovníků 
kategorie B musí být uveden v programu monitorování. Výsledky hodnocení osobních dávek 
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radiačních pracovníků kategorie B slouží k prokázání správnosti jejich zařazení do kategorie a 
k prokázání neměnnosti podmínek ozáření na daném pracovišti.    

§ 50 

Monitorování výpustí 
(1) Monitorování výpustí a jiných cest uvolňování radionuklidu z pracoviště se 

uskutečňuje sledováním, měřením, zaznamenáváním a hodnocením veličin a parametrů 
charakterizujících uvolňované látky, zejména jejich celkovou, hmotnostní nebo objemovou 
aktivitu. Slouží ke kontrole dodržování povolených výpustí nebo podmínek povolení a k 
včasnému zjištění a zhodnocení případných úniků a jejich důsledků na obyvatelstvo v okolí 
pracoviště a na životní prostředí. 

(2) Monitorování výpustí a jiných cest uvolňování radionuklidu zahrnuje jak soustavné 
bilanční měření všech radionuklidů, které se nezanedbatelně podílejí na ozáření obyvatelstva, 
tak i nepřetržité měření reprezentativních radionuklidů, které je schopné rychle signalizovat 
odchylky od běžného provozu. Existuje-li možnost nepřípustných úniků radionuklidů do 
ovzduší, zajišťuje se také soustavné monitorování všech potenciálních cest těchto úniků. 

(3) Součástí programu monitorování výpustí a jiných cest uvolňování radionuklidu 
z pracoviště je stanovení reprezentativní osoby jako reálně existujícího jednotlivce 
z obyvatelstva. Odhad ozáření reprezentativní osoby musí zahrnout všechny v úvahu 
připadající cesty ozáření v plánovaných expozičních situacích. 

(4) Pokud se k odhadu ozáření reprezentativní osoby použije výpočetní program, pak 
musí být uvedeny všechny základní parametry použitého modelu šíření radionuklidů 
v životním prostředí. 

(5) Nejsou-li známy údaje lépe odpovídající plánované expoziční situaci, použijí se údaje 
uvedené v § 51. 

§ 51 

Monitorování okolí 
(1) Monitorování okolí pracovišť, z nichž jsou vypouštěny či jinými cestami uvolňovány 

radionuklidy uskutečňuje sledováním, měřením, hodnocením a zaznamenáváním veličin a 
parametrů charakterizujících pole ionizujícího záření a výskyt radionuklidů v okolí pracoviště, 
zejména dávkových příkonů, objemových aktivit a hmotnostních aktivit radionuklidů. Slouží 
ke kontrole dodržování povolených výpustí a k včasnému zjištění a zhodnocení případných 
úniků a jejich důsledků na obyvatelstvo v okolí pracoviště a na životní prostředí a za běžného 
provozu slouží pro potvrzování bezpečnosti provozu ve vztahu k okolí. 

(2) V programu monitorování okolí musí být jednoznačně stanovena měřící místa 
s udáním měřené veličiny, použité metody a četnosti měření. 

(3) Monitorování okolí pracoviště se zahajuje 1 až 2 roky před jejich uvedením do 
provozu. Cílem tohoto předprovozního monitorování je jak získání podkladů o původním 
stavu okolí budoucího zdroje, tak předprovozní ověření programu monitorování. Rozsah a 
obsah předprovozního monitorování je součástí předprovozní bezpečnostní zprávy. 
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§ 52 

Požadavky na měřicí přístroje a četnost předávání výsledků 

Výsledky bilancující monitorování výpustí a jiných cest uvolňování radionuklidů 
z pracovišť a monitorování okolí pracoviště v kalendářním roce, včetně odhadu ozáření 
reprezentativní osoby, se předkládají Úřadu do konce měsíce února následujícího roku. 

§ 53 

Hodnocení ozáření reprezentativní osoby a optimalizační studie 
(1) Postupy provedení konzervativních odhadů ozáření reprezentativní osoby stanoví 

příloha č. 21 této vyhlášky. 

(2) Obsah optimalizační studie stanoví příloha č. 22 této vyhlášky. 

§ 54 

Národní diagnostické referenční úrovně 
(1) Národní diagnostické referenční úrovně jsou stanoveny v příloze č. 13 této vyhlášky. 

(2) Národní diagnostické referenční úrovně jsou stanoveny pro standardního pacienta a 
pro vybrané radiologické diagnostické výkony, včetně výkonů intervenční radiologie, které 
jsou nejčastěji prováděné a znamenají vyšší individuální radiační zátěž pro pacienta nebo 
vyšší kolektivní dávku pro populaci. 

§ 55 

Stanovení distribuce dávek u obyvatelstva  z lékařského ozáření 

Zdravotní pojišťovna poskytne Úřadu údaje o všech radiologických výkonech s použitím 
ionizujícího zářená proplacených za požadované období. Rozsah údajů je uveden v příloze č. 
14 této vyhlášky. Data se předávají Úřadu v elektronické formě v podobě datového souboru 
umožňujícího strojové zpracování. 

 
Požadavky na zajištění radiační ochrany při lékařském ozáření 

§ 56 

Požadavky na vybavení pracoviště 
(1) Pracoviště, na kterých se provádí lékařské ozáření, nesmějí být vybavena zařízením 

používajícím přímou skiaskopii. 

(2) Pracoviště, na kterých se provádí lékařské ozáření, nesmějí být nově vybavována a po 
uplynutí 3 let od účinnosti této vyhlášky vybavena těmito diagnostickými rentgenovými 
zařízeními 

a) skiagrafická určená pro snímkování ze štítu, 
b) stacionární skiagrafická s digitálním receptorem obrazu bez expoziční automatiky, 
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c) skiagrafická určená převážně pro snímkování dětí, která nejsou vybavena prostředky 
pro umístění přídavného filtru s tloušťkou alespoň 0,1 mm mědi nebo 3,5 mm 
hliníku, 

d) mamografická nevybavená alespoň expoziční poloautomatikou, 
e) mamografická s filmovým receptorem obrazu bez protirozptylové mřížky, 
f) mamografická se vzdáleností ohnisko – receptor obrazu menší než 60 cm, 
g) mamografická, která nejsou určená pro stereotaxi, s rozměrem receptoru obrazu 

menším než 18 x 24 cm, 
h) mamografická neindikující kompresní sílu a komprimovanou tloušťku, 
i) mamografická bez funkce automatické výměny filtru podle komprimované tloušťky, 
j) intraorální s nominálním napětím menším než 60 kV, 
k) intraorální se vzdáleností ohnisko – konec tubusu menší než 20 cm, 
l) skiaskopická bez zvukového signálu po uplynutí pěti minut celkového 

skiaskopického času, 
m) skiaskopická bez automatického nastavení velikosti rtg svazku podle velikosti 

receptoru obrazu, 
n) skiaskopická bez funkční automatické regulace dávkového příkonu, 
o) skiaskopická bez funkce zachování posledního obrazu na monitoru po skončení 

expozice, 
p) skiaskopická s kruhovým receptorem obrazu a obdélníkovou primární clonou, 
q) výpočetní tomografie, na kterých se snímkují děti a která nemají dětské vyšetřovací 

protokoly, 
r) intervenční skiagraficko – skiaskopická bez indikace celkového součinu kermy a 

plochy a kumulativní referenční kermy. 
(3) Pracoviště, na kterých se provádí lékařské ozáření, nesmějí být nově vybavována 

těmito diagnostickými rentgenovými zařízeními 
a) skiagrafická určená převážně pro snímkování dětí, která neumožňují snímkovat bez 

protirozptylové mřížky, 
b) skiagrafická nebo skiaskopická, která nejsou vybavena zařízením či příslušenstvím, 

které poskytne informaci o dávce pacienta, 
c) intraorální, která nemají kolimaci svazku odpovídající tvarem a velikostí receptoru 

obrazu a zároveň odpovídající držák receptoru obrazu, 
d) používaná pro intervenční postupy, která neposkytují strukturované zprávy o radiační 

dávce, 
e) výpočetní tomografie bez indikace váženého dávkového indexu výpočetní 

tomografie (nebo objemového dávkového indexu výpočetní tomografie) a součinu 
kermy a délky, 

f) výpočetní tomografie bez strukturované zprávy o radiační dávce. 
(4) Pracoviště, na kterých se provádí lékařské ozáření, nesmějí být po uplynutí jednoho 

roku od nabytí účinnosti této vyhlášky nově vybavována diagnostickými rentgenovými 
zařízeními pro výpočetní tomografii bez expoziční automatiky. 

(5) Terapeutická radiologická zařízení instalovaná po datu nabytí účinnosti této vyhlášky 
musí být vybavena odpovídajícím dozimetrickým vybavením pro testování vlastností zdrojů 
ionizujícího záření, simulátorem pro radionuklidové ozařovače a lineární urychlovače a 
odpovídajícím rentgenovým zařízením pro brachyterapii. 
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(6) Zvláštní pozornost musí být věnována výběru zdravotnických prostředků určených 
pro lékařské ozáření dětí, vyhledávací vyšetření a pro ozáření spojená s vysokými dávkami u 
pacientů při radioterapii, intervenční radiologii a počítačové tomografii. 

(7) Pracoviště, na kterých se provádí lékařské ozáření, vyvěšují na viditelném místě 
sdělení o nezbytnosti oznámit těhotenství před provedením lékařského ozáření. 

§ 57 

Léčebné aplikace radionuklidů 
(1) Léčebné aplikace radionuklidů, které jsou otevřenými radionuklidovými zdroji, se 

provádějí v lůžkových částech poskytovatele zdravotních služeb, speciálně upravených a 
vybavených tak, aby splňovaly požadavky na pracoviště s otevřenými radionuklidovými 
zdroji. Přitom musí být zajištěno, aby pacienti nepoužívali vlastní prádlo a aby při propuštění 
všechny jejich předměty osobní potřeby byly zkontrolovány z hlediska možného znečištění 
radionuklidy, případně dekontaminovány nebo odstraněny jako předměty znečištěné 
radionuklidy nebo jako radioaktivní odpady. 

(2) Pokud pacient podstupuje léčbu radionuklidy, poskytne držitel povolení pacientovi 
nebo jeho zákonnému zástupci před opuštěním zdravotnického zařízení písemnou informaci o 
rizicích ionizujícího záření a písemné pokyny, jak omezit dávky u lidí, kteří přicházejí do 
styku s pacientem na tak nízkou úroveň, jak lze rozumně dosáhnout. V případě, že by se 
ozáření těchto lidí mohlo blížit hodnotám obecných limitů, je třeba poskytnout písemné 
pokyny i pacientům, kteří podstupují vyšetření radionuklidy. 

§ 58 

Radiologické události 
(1) Radiologické události se klasifikují sestupně s ohledem na jejich závažnost do 3 

kategorií: A, B a C. Kritéria pro zařazení do příslušné kategorie jsou uvedena v příloze č. 15 
této vyhlášky. 

(2) Radiologické události klasifikované stupněm A a B jsou závažnými radiologickými 
událostmi. 

(3) Potenciální radiologickou událostí je situace, která mohla vést ke vzniku radiologické 
události, pokud by nebyly příčiny vedoucí k radiologické události včas odhaleny a 
odstraněny. 

(4) Pokud radiologická událost nastala opakovaně u stejné osoby, nebo se týkala většího 
počtu osob, zvažuje se zařazení do vyššího klasifikačního stupně. 

§ 59 

Zvláštní požadavky na zajištění radiační ochrany při dobývání, úpravě a zušlechťování 
radioaktivních nerostů 

(1) Sledované pásmo se na pracovištích, kde jsou dobývány, upravovány a 
zušlechťovány radioaktivní nerosty, vymezí 

a) na odkalištích, 
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b) na dekontaminačních stanicích, čistírnách důlních vod, čistírnách průmyslových 
odpadních vod z pracovišť, která jsou součástí technologie úpravy radioaktivních 
nerostů, 

c) v areálech závodů, kde se provádí dobývání, úprava a zušlechťování radioaktivních 
nerostů. 

(2) Kontrolované pásmo se na pracovištích, kde jsou dobývány, upravovány a 
zušlechťovány radioaktivní nerosty, vždy vymezí 

a) na podzemních pracovištích, kde jsou těženy radioaktivní nerosty, 
b) v sušárnách a skladech uranového koncentrátu, 
c) v technologicky ucelených částech chemických úpraven uranové rudy. 
(3) V kontrolovaných pásmech pracovišť pro dobývání, úpravu a zušlechťování 

radioaktivních nerostů se pracuje po převléknutí a při výstupu z nich se provádí osobní očista. 
Pokud není v programu monitorování stanoveno jinak, tak se kontrola radioaktivní 
kontaminace osob při výstupu z kontrolovaného pásma neprovádí. 

(4) Na pracovištích pro dobývání, úpravu a zušlechťování radioaktivních nerostů se 
neprovádí kategorizace pracovišť s otevřenými zářiči ve smyslu § 41. 

(5) Pro otevřené radionuklidové zdroje tvořené přírodními radionuklidy, které pocházejí 
z dobývání, úpravy a zušlechťování radioaktivních surovin se nevystavují průvodní listy ve 
smyslu § 9.  

(6) Kde to není technicky možné (rudné deponie apod.), kontrolovaná pásma pracovišť 
pro dobývání, úpravu a zušlechťování radioaktivních nerostů nemusí být stavebně oddělena. 

(7) Při výpočtu příjmu ekvivalentní aktivity radonu (resp. latentní energie produktů 
přeměny radonu) a příjmu vdechnutím směsi dlouhodobých radionuklidů emitujících záření 
alfa uran - radiové řady z naměřených objemových veličin se uvažuje, že za rok pracovník se 
zdrojem vykonávající hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí 
při práci trvající 2000 hodin vdechne 2400 m3 vzduchu (rychlost dýchání 1,2 m3/h). 

§ 60 

Identifikace a označování vysokoaktivních zdrojů 
(1) Vysokoaktivní zdroje opatřuje výrobce, popřípadě u dovezených zdrojů dodavatel, 

nezaměnitelným identifikačním číslem. Je-li to proveditelné, toto číslo se vyryje nebo 
natiskne na zdroj. Toto číslo se rovněž vyryje nebo natiskne na obal zdroje. Není-li to 
proveditelné nebo v případě přepravních obalů pro vícenásobné použití, uvedou se na obalu 
alespoň informace o charakteru zdroje. 

(2) Výrobce, popřípadě u dovezených zdrojů dodavatel, také zajistí, aby obal zdroje a, je-
li to proveditelné, i zdroj byly označeny a opatřeny znakem radiačního nebezpečí a aby 
součástí dokumentace každého vyráběného nebo dováženého typu vysokoaktivního zdroje 
byla i fotografie nebo jiné obdobné vyobrazení zdroje a pro něj obvykle používaného obalu. 

(3) Osoba, která má v držbě vysokoaktivní zdroj, zajistí, aby tento zdroj a jeho obal byl 
vždy provázen písemnou informací umožňující identifikovat zdroj a jeho povahu a aby byly, 
je-li to proveditelné, označeny a opatřeny znakem radiačního nebezpečí a aby nápisy a značky 
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zůstaly čitelné. Identifikace a značení mají být v souladu s identifikací a značením podle 
předchozího odstavce. 

(4) Příslušná dokumentace obsahuje také fotografie nebo technický výkres nebo jiné 
obdobné vyobrazení zdroje, obalu zdroje, přepravního obalu, zařízení nebo vybavení. 
Fotografie nebo jiné obdobné vyobrazení zdroje není třeba, nelze-li ji pořídit nebo opatřit bez 
demontáže zařízení. 

§ 61 

Pracoviště s činností se zvýšeným obsahem přírodního radionuklidu 

Pracoviště s činností se zvýšeným obsahem přírodního radionuklidu je pracoviště, na 
němž probíhá 

a) spalování uhlí na zařízeních s tepelným výkonem nad 5 MW, včetně údržby kotlů, 
b) těžba, transport produktovody a zpracování ropy a plynu, 
c) výroba fosfátových hnojiv, výroba kyseliny fosforečné, termická výroba fosforu, 
d) výroba pigmentů na bázi oxidu titaničitého,  
e) výroba a zpracování materiálů na bázi minerálů zirkonia, 
f) zpracování surovin obsahujících vzácné zeminy, 
g) primární výroba železa, tavení cínu, olova, mědi, 
h) výroba, zpracování a užití materiálů s obsahem thoria a uranu, 
i) nakládání s vodárenskými kaly z úpravy vod z podzemních zdrojů, provoz zařízení 

na úpravu vlastností podzemní vody, 
j) nakládání s materiály, u nichž bylo prokázáno, že obsah přírodních radionuklidů v 

nich přesahuje uvolňovací úrovně nebo zvyšuje příkon fotonového dávkového 
ekvivalentu o více než 0,5 mikroSv/h, 

k) získávání geotermální energie, 
l) zpracování niobové rudy, zpracování titanové rudy, 
m) výroba cementu, včetně údržby slínkových pecí, 
n) těžba uhlí, 
o) pracoviště, kde se provádí hornická práce nebo práce hornickým způsobem v dole 

nebo při podzemní ražbě, včetně odvalu nebo odkaliště. 

§ 62 

Podrobnosti měření, stanovení dávek pracovníka a jejich evidence a rozsah a obsah 
informací poskytovaných o pracovišti s možností zvýšeného ozáření z přírodního 

zdroje záření 
(1) Efektivní dávka se určuje 
a) pro pracovníka, který nakládá s radioaktivní látkou na pracovišti uvedeném v § 92 

odst. 1 písm. b) atomového zákona, na základě měření dávkového příkonu záření 
gama, průměrných objemových aktivit radionuklidů v ovzduší, povrchové 
kontaminace na pracovišti a evidence doby pobytu, a to v rozsahu podle odstavce 3 
až 7, 

b) pro pracovníka, který je členem letecké posádky na pracovišti dle § 92 odst. 1 písm. 
a), na základě stanovení jeho účasti na jednotlivých letech, letových charakteristik a 
dalších parametrů důležitých pro výpočet efektivní dávky, a to opakovaně za každý 
kalendářní rok. 
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(2) Na měření podle odstavce 1 písm. a) se přiměřeně aplikují požadavky na 
monitorování při plánovaných expozičních situacích. 

(3) Na pracovištích dle § 92 odst. 1 písm. b) atomového zákona se provádí měření k 
posouzení, zda jsou překročeny následující úrovně: 

a) 300 Bq/m3 pro průměrnou objemovou aktivitu radonu v ovzduší při výkonu práce a  
b) 1 mSv za rok pro efektivní dávku nad přírodní pozadí, kromě radonu a produktů jeho 

přeměny. 
(4) Na pracovišti, na němž bylo zjištěno překročení některé z úrovní podle odstavce 3, se 

na základě opakovaného měření a určení efektivní dávky posuzuje, zda může být u některého 
pracovníka vykonávajícího zde práce překročena hodnota efektivní dávky 6 mSv za rok. 

(5) Na pracovišti, na němž nebylo zjištěno překročení žádné z  úrovní podle odstavce 3 
nebo na němž nebyla při opakovaném měření podle odstavce 4 zjištěna možnost překročení 
hodnoty efektivní dávky 6 mSv za rok, se nemusí v dalších letech měření ani určení efektivní 
dávky provádět, pokud nedošlo ke změně pracovních podmínek, výrobních postupů nebo 
surovin. 

(6) Na pracovišti, na němž bylo prokázáno, že u některého pracovníka může být 
překročena hodnota efektivní dávky 6mSv za rok, se efektivní dávky všech pracovníků určují 
opakovaně za každý kalendářní rok. 

(7) Dávky pracovníka vykonávajícího práce na více pracovištích uvedených v § 92 odst. 
1 atomového zákona se sčítají. 

(8) Měřené údaje a údaje o určených dávkách se pro pracovníka vykonávajícího práce na 
pracovištích stanovených v § 92 odst. 1 atomového zákona uchovávají po celou dobu trvání 
jeho pracovní činnosti a dále až do doby, kdy pracovník dosáhne nebo by dosáhl 75 let věku, 
nejméně však po dobu 30 let po ukončení pracovní činnosti, a Úřadu se spolu s informací o 
překročení hodnot dle odst. 3 a 6 ohlašují do 1 měsíce od obdržení. 

(9) Úřadu se ohlašují poprvé před zahájením provozu pracoviště s možností zvýšeného 
ozáření z přírodního zdroje a dále při každé změně v níže uvedených údajích tyto informace 

a) identifikace fyzické nebo právnické osoby vykonávající činnost, při níž je 
provozováno pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření, 

b) identifikace pracoviště (název, adresa), 
c) zařazení pracoviště dle atomového zákona a § 59 vyhlášky, 
d) používanou surovinu a popis technologie, 
e) popis pracoviště, organizace, způsobu a režimu práce, pracovní doby, 
f) způsob uvolňování radioaktivní látky z pracoviště, její případné použití k výrobě 

stavebního materiálu, 
g) optimalizace radiační ochrany na pracovišti, přijatá opatření a režim dle § 90 

atomového zákona na pracovišti. 
(10)  Informace dle odstavce 9 se uchovávají nejméně 5 let od ukončení provozu 

pracoviště. 

(11)  Při zajišťování optimalizace radiační ochrany podle § 92odst. 2 písm. c) atomového 
zákona se zvažuje přijetí opatření spočívajících zejména ve změně používaných surovin, 
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technologie, organizace, způsobu či režimu práce, úpravě pracoviště včetně úpravy ventilace, 
proveditelnost opatření a náklady na ně.  

§ 63 

Rozsah a způsob měření a hodnocení obsahu radioaktivních látek uvolňovaných z 
pracoviště, evidence a ohlašování výsledků a podrobnosti k obsahu vnitřního 
předpisu pro nakládání s radioaktivními látkami uvolňovanými z pracoviště 

(1) Měření a hodnocení obsahu radioaktivních látek se provádí v materiálech, které jsou 
uvolňovány z pracovišť stanovených v § 92 odst. 1 písm. b) atomového zákona. Sleduje se 
obsah radioaktivních látek zejména v usazeninách, kalech, použitých filtrech, odpadech a 
odpadní vodě uvolňovaných mimo pracoviště, a rovněž v materiálech pocházejících z tohoto 
pracoviště a určených k opakovanému použití nebo recyklaci (dále „uvolňované materiály“). 

(2) Měření a hodnocení obsahu radioaktivních látek v uvolňovaných materiálech se 
provádí poprvé při zahájení provozu pracoviště a poté vždy při změnách, které by mohly 
změnit obsah radioaktivních látek v uvolňovaných materiálech, nejméně však 1x ročně. 

(3) Vnitřní předpis pro nakládání s uvolňovanými materiály obsahuje 
a) přehled všech materiálů se zvýšeným obsahem radioaktivních látek vyskytujících na 

pracovišti včetně údajů o aktivitě radionuklidů v nich, 
b) popis nakládání s těmito materiály na pracovišti, vč. způsobu jejich likvidace či 

uvolnění z pracoviště, 
c) pokyny pro bezpečné nakládání s těmito materiály na pracovišti, 
d) požadavky na evidenci těchto materiálů. 
(4)  Úřadu se do 1 měsíce od obdržení předávají přímo nebo prostřednictvím držitele 

povolení podle § 9 odst. 2 písm. h) bod 6 atomového zákona protokoly s výsledky měření a 
hodnocení obsahu radioaktivních látek dle § 61 odst. 1 a 2.  

(5)  Protokoly s výsledky měření a hodnocení obsahu radioaktivních látek dle § 61 odst. 1 
a 2 se uchovávají nejméně 5 let od ukončení provozu pracoviště. 

(6) Dokumentaci podle Přílohy č. 1 bodu 2. písm. e) bod. 2. a 3. atomového zákona 
zpracovává držitel povolení podle § 9 odst. 2 písm. h) bod 6. atomového zákona. Při 
zpracování dokumentace přiměřeně zohlední požadavky § 44, § 48 až 51 a § 74. 

§ 64 

Podrobnosti měření, stanovení dávek pracovníka, jejich evidence a rozsah a obsah 
informací poskytovaných o pracovišti s možným zvýšeným ozářením z radonu 

(1) Na pracovišti se provádí měření k posouzení, zda je překročena referenční úroveň 300 
Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu v průměru za rok. Za použití postupů dle odstavce 2 - 5 
se na pracovišti měří průměrná hodnota objemové aktivity radonu, eviduje se doba pobytu 
pracovníka a stanovuje efektivní dávka pracovníka. 

(2) Na pracovišti, na němž bylo zjištěno překročení referenční úrovně podle odstavce 1, 
se na základě opakovaného měření a určení efektivní dávky posuzuje, zda může být u 
některého pracovníka vykonávajícího zde práce překročena hodnota efektivní dávky 6 mSv za 
rok. 
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(3) Na pracovišti, na němž nebylo zjištěno překročení referenční úrovně podle odstavce 1 
nebo na němž nebyla při opakovaném měření podle odstavce 2 zjištěna možnost překročení 
hodnoty efektivní dávky 6 mSv za rok, se nemusí v dalších letech měření ani určení efektivní 
dávky provádět, pokud nedošlo ke změně pracovních podmínek, organizace nebo režimu 
práce či  úpravě pracoviště včetně změny ventilace. 

(4) Na pracovišti, na němž bylo prokázáno, že u některého pracovníka může být 
překročena hodnota efektivní dávky 6 mSv za rok, se stanovení efektivních dávky pracovníka 
provádí v každém kalendářním roce. 

(5) Dávky pracovníka vykonávajícího práce na více pracovištích uvedených v § 95 odst. 
1 atomového zákona se sčítají.  

(6) Na měření se přiměřeně aplikují požadavky na monitorování při plánovaných 
expozičních situacích. 

(7) Měřené údaje a údaje o určených dávkách se pro pracovníka vykonávajícího práce na 
pracovištích stanovených v § 95 odst. 1 atomového zákona uchovávají po celou dobu trvání 
jeho pracovní činnosti a dále až do doby, kdy pracovník dosáhne nebo by dosáhl 75 let věku, 
nejméně však po dobu 30 let po ukončení pracovní činnosti, a Úřadu se spolu s informací o 
překročení hodnot dle odst. 1 a 2 ohlašují do 1 měsíce od obdržení. 

(8) Úřadu se ohlašují poprvé před zahájením provozu pracoviště stanoveného v § 95 odst. 
1 atomového zákona a dále při každé změně v níže uvedených údajích tyto informace 

a) identifikace fyzické nebo právnické osoby vykonávající činnost, při níž je 
provozováno pracoviště s ozářením z radonu, 

b) identifikace pracoviště (název, adresa), 
c) zařazení pracoviště dle § 95 odst. 1 atomového ákona, 
d) popis pracoviště, organizace, způsobu a režimu práce, ventilačních poměrů a 

pracovní doby, 
e) optimalizace radiační ochrany na pracovišti, přijatá opatření a režim dle § 96 

atomového zákona na pracovišti. 
(9) Informace dle odstavce 8 se uchovávají nejméně 5 let od ukončení provozu 

pracoviště. 

(10)  Při zajišťování optimalizace radiační ochrany podle § 95 odst. 2 písm. c) atomového 
zákona se zvažuje přijetí opatření spočívajících zejména ve změně organizace či režimu práce, 
úpravě pracoviště včetně úpravy ventilace, proveditelnost opatření a náklady na ně.  

(11) Příloha č. 4 stanoví parametry, indikující možné zvýšení ozáření z radonu v případě 
pracoviště umístěného v podzemním nebo prvním nadzemním podlaží budovy. 

§ 65 

Radonový index pozemku 

Stanovení radonového indexu pozemku vychází z 
a) reprezentativního souboru měření objemové aktivity radonu 222 v půdním vzduchu, 
b) posouzení plynopropustnosti základových půd, 
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c) dalších ukazatelů a charakteristik geologického podloží ovlivňujících transport 
radonu v základových půdách. 

§ 66 

Ochrana osob před přírodním ozářením ve stavbách 
(1) Referenční úrovně pro přírodní ozáření ve stavbách s obytnými nebo pobytovými 

místnostmi jsou 
a) 200 Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší obytné nebo 

pobytové místnosti; tato hodnota se vztahuje na průměrnou hodnotu při výměně 
vzduchu obvyklé při užívání, 

b) 1  mikroSv/h pro maximální příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytné 
nebo pobytové místnosti. 

(2) Hodnota ročního průměru objemové aktivity radonu ve vnitřním ovzduší obytné nebo 
pobytové místnosti, při jejímž překročení je vlastník budovy povinen vždy provést opatření ke 
snížení ozáření,  je 3 000 Bq/m3.   

(3) Pro účely posuzování opatření ke snížení přírodního ozáření ve stavbách, nesou-li 
známa data lépe odpovídající dané situaci, počítá se, že při snížení objemové aktivity radonu 
o 100 Bq/m3 v místnosti a při ročním pobytu osoby v tomto prostředí po dobu 7000 hodin 
dojde k odvrácení efektivní dávky pro 1 osobu přibližně o 2 mSv ročně. 

§ 67 

Voda 
(1) Nejvyšší přípustnou hodnotu objemové aktivity radonu v pitné vodě dodávané pro 

veřejnou potřebu a v balené vodě stanoví tabulka č. 1 přílohy č. 16 této vyhlášky.  

(2) Referenční úrovně obsahu radionuklidů v pitné vodě dodávané pro veřejnou potřebu a 
v balené vodě stanoví tabulka č. 2 přílohy č. 16 této vyhlášky. 

(3) Systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě se   
provádí  způsobem a v rozsahu podle tabulky č. 4 přílohy č. 16 této vyhlášky. Systematické 
měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě se provádí poprvé před 
zahájením dodávání pitné vody pro veřejnou potřebu nebo před uvedením balené vody na trh 
v České republice a dále minimálně v četnosti podle tabulky č. 5 přílohy č. 16 této vyhlášky. 
Stanovení indikativní dávky se provádí při překročení vyšetřovací úrovně celkové objemové 
aktivity alfa nebo celkové objemové aktivity beta z výsledků doplňujícího rozboru. V případě, 
že vyšetřovací úroveň celkové objemové aktivity alfa není překročena a překročení referenční 
úrovně celkové objemové aktivity beta je způsobeno pouze přítomností draslíku, indikativní 
dávka se nestanovuje a její referenční úroveň se považuje za nepřekročenou.  Vyšetřovací 
úrovně stanoví tabulka č. 3 přílohy č. 16 této vyhlášky.  

(4) V případech, kdy bylo zjištěno, že referenční úroveň indikativní dávky není 
překročena, a v případech, kdy bylo prokázáno, že i při překročení této referenční úrovně je 
radiační ochrana optimalizována, se za systematické měření považuje základní rozbor podle 
tabulky č. 2 přílohy č. 16 této vyhlášky. 

(5) Dodržení hodnot dle odst. 1, 2 a 3 se posuzuje  
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a) u vody dodávané z vodovodní sítě na místě, kde voda vytéká z kohoutku; tímto není 
dotčen výběr místa kdekoliv v rámci zásobované oblasti nebo v úpravně vody, pokud 
mezi místem odběru a místem pro posouzení dodržování hodnot nedojde ke zvýšení 
objemové aktivity, 

b) u vody dodávané z cisterny na místě jejího výtoku z cisterny, 
c) u vody stáčené do láhve nebo kontejneru určených k prodeji na místě plnění do láhve 

nebo kontejneru, 
d) u vody používané k přípravě potravin v potravinářském podniku na místě, kde se 

voda v tomto podniku používá.  
(6) Vzorky vody se odebírají tak, aby byly reprezentativní pro vodu dodávanou či 

vyráběnou během celého roku a pro celou zásobovanou oblast či pro veškerou vyrobenou 
vodu stáčenou do lahví nebo kontejnerů. 

(7) Evidence výsledků měření a dalších údajů zahrnuje 
a) identifikaci dodavatele vody, výrobce a dovozce balené vody, 
b) název vodovodu, označení a druh balené vody,  
c) identifikaci zdroje vody,  
d) vydatnost zdroje vody a roční objem dodané vody, 
e) roční objem výroby nebo dovozu balené vody  
f) v případě dodávání pitné vody pro veřejnou potřebu také zásobované obce a počet 

zásobovaných obyvatel,  
g) údaje o úpravě vody,  
h) údaje o opatřeních dle § 99 odst. 2 písm. c) a d) atomového zákona,  
i) místo, datum a způsob odběru vzorků,  
j) protokoly s výsledky měření jednotlivých vzorků,  
k) identifikaci držitele povolení, který provedl měření.  
(8) Evidované údaje podle odst. 7 uchovává dodavatel vody a výrobce a dovozce balené 

vody nejméně po dobu 5 let od ukončení dodávání pitné vody pro veřejnou potřebu nebo 
uvádění balené vody na trh a oznamuje je Úřadu poprvé před zahájením dodávání pitné vody 
pro veřejnou potřebu nebo uváděním balené vody na trh a dále v každém kalendářním 
roce.Evidované údaje podle odst. 7 písm. i) a j) může Úřadu předávat i prostřednictvím 
držitele povolení dle § 9 odst. 2 písm. h) bod 5. atomového zákona. Ukončení dodávání pitné 
vody pro veřejnou potřebu nebo uvádění balené vody na trh oznamuje neprodleně. 

(9) Při volbě opatření přijímaných podle § 95 odst. 2 písm. d) atomového zákona zvažuje 
dodavatel vody a výrobce a dovozce balené vody zejména výběr jiného zdroje vody, v případě 
dovozu dovoz obdobné balené vody s nižším obsahem přírodních radionuklidů, dále instalaci 
zařízení na snížení obsahu přírodních radionuklidů včetně jeho účinnosti a životnosti, 
proveditelnost opatření a náklady na ně.   

(10) Při rozhodování, zda používat balenou vodu nebo pitnou vodu dodávanou pro 
veřejnou potřebu pro přípravu pokrmů pro kojence, se vychází z  hodnot uvedených v tabulce 
č. 1 a 2 přílohy č. 16 této vyhlášky. 

(11) V případě individuálního zásobování se při rozhodování o používání vody vychází z  
hodnot pro pitnou vodu dodávanou pro veřejnou potřebu uvedených v tabulce č. 1 a 2 přílohy 
č. 16 této vyhlášky. 
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§ 68 

Stavební materiál 
(1) Stavební materiál, na nějž se vztahuje § 100 odst. 1 a 2 atomového zákona, stanoví 

tabulka č. 1 přílohy č. 17 této vyhlášky. 

(2) Referenční úrovní je 1 mSv za rok pro efektivní dávku reprezentativní osoby ze 
zevního ozáření zářením gama při užívání budovy s obytnými nebo pobytovými místnostmi 
nad přírodní pozadí 

(3) Hodnota indexu hmotnostní aktivity je 1. Při překročení této hodnoty se překročení 
referenční úrovně dle odst. 2 pokládá za možné. 

(4) Za systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním 
materiálu se považuje stanovení indexu hmotnostní aktivity poprvé před uvedením stavebního 
materiálu na trh a následně minimálně v četnosti jedenkrát za kalendářní rok. Efektivní dávka 
reprezentativní osoby z užívání stavebního materiálu ze zevního ozáření gama se stanovuje 
v pouze v případě, že bylo zjištěno překročení hodnoty dle odst. 3.  

(5) Pokud je stavebním materiálem materiál s porušenou rovnováhou dlouhodobých 
přírodních radionuklidů uvolňovaný z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodních 
zdrojů záření stanoveného v § 92 odst. 1 písm. b) a c) atomového zákona, stanovení indexu 
hmotnostní aktivity se nahrazuje měřením dle § 94 odst. 1 písm. b) atomového zákona; jeho 
výsledky se hodnotí pouze podle referenční úrovně stanovené v odst. 2. 

(6) Evidence výsledků měření a dalších údajů zahrnuje 
a) identifikaci výrobce nebo dovozce stavebního materiálu, 
b) označení nebo typ stavebního materiálu vč. surovin pro výrobu a jejich původu, 
c) roční objem výroby nebo dovozu, 
d) původ dováženého stavebního materiálu, 
e) údaje charakterizující rozsah a způsob použití stavebního materiálu ve stavbách, 
f) místo, datum a způsob odběru vzorků, 
g) protokoly s výsledky měření jednotlivých vzorků, 
h) identifikaci držitele povolení, který měření provedl. 
(7) Evidované údaje podle odstavce 6 uchovává výrobce a dovozce stavebního materiálu 

nejméně po dobu 5 let od ukončení jeho výroby nebo dovozu a oznamuje je Úřadu poprvé 
před uvedením stavebního materiálu na trh a dále v každém kalendářním roce. Evidované 
údaje podle odst. 6 písm. f) a g) může Úřadu předávat i prostřednictvím držitele povolení dle 
§ 9 odst. 2 písm. h) bod 5. atomového zákona. Ukončení výroby nebo dovozu stavebního 
materiálu oznamuje neprodleně. 

§ 69 

Referenční úrovně pro přetrvávající ozáření 
(1) Pro usměrňování přetrvávajícího ozáření je stanovena referenční úroveň v rozsahu 1 

až 20 mSv pro průměrnou efektivní dávku reprezentativní osoby za kalendářní rok. 

(2) Při optimalizaci opatření k usměrnění přetrvávajícího ozáření se zvažuje rozsah, 
proveditelnost, nákladnost a případné důsledky přijatého opatření. 
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(3) Při optimalizaci opatření k usměrnění přetrvávajícího ozáření způsobeného 
radioaktivní kontaminací potravního řetězce v konkrétní existující expoziční situaci se 
zvažuje míra kontaminace jednotlivých komodit potravního řetězce a jejich zastoupení 
v potravním koši reprezentativní osoby. 

§ 70 

Neodkladná ochranná opatření 
(1) Neodkladné ochranné opatření se vždy považuje za odůvodněné, jestliže se očekává, 

že absorbované dávky by mohly v průběhu méně než 2 dnů u kterékoli osoby překročit 
úrovně uvedené v tabulce č. 1 přílohy č. 18 této vyhlášky. 

(2) Pro zavádění neodkladných ochranných opatření jsou stanoveny následující 
referenční úrovně  

a) pro ukrytí odvrácená efektivní dávka 10 mSv za období ukrytí ne delší než 2 dny, 
b) pro jódovou profylaxi odvrácený úvazek ekvivalentní dávky ve štítné žláze 

způsobený radioizotopy jódu 100 mSv 
c) pro evakuaci odvrácená efektivní dávka 100 mSv za období evakuace ne delší než 1 

týden při zohlednění již realizovaných opatření a) a b). 
(3) Při rozhodování o zavedení neodkladných ochranných opatření se mimo referenční 

úrovně uvedené v odstavci 2 zvažují všechny okolnosti ovlivňující proveditelnost ochranných 
opatření, zejména hustota obyvatel, dopravní situace a existence velkých sídelních jednotek 
na opatřením dotčeném území. 

(4) Zavedená neodkladná ochranná opatření mohou být odvolána v případě, kdy 
odvrácené dávky nebo odvrácené úvazky dávek jsou menší než referenční úrovně stanovené 
v odstavci 2 a současně jsou menší než referenční úrovně pro zavádění následných 
ochranných opatření. 

(5) Při současném výskytu radiační mimořádné situace a mimořádné situace po jiné 
havárii, jako je havárie způsobená únikem chemických škodlivin, nebo po živelní pohromě je 
nutné zvážit i to, zda zavedením ochranného opatření nedojde ke zvýšení škod od těchto 
jiných havárií nebo pohrom, a to v rozsahu větším než přínos ze snížení ozáření. 

§ 71 

Následná ochranná opatření 

Pro zavádění následných ochranných opatření jsou stanoveny následující referenční 
úrovně 

a) pro regulaci příjmu radionuklidy kontaminovaných potravin a vody roční odvrácený 
úvazek efektivní dávky 10 mSv, 

b) pro přechodné přesídlení odvrácená efektivní dávka 30 mSv pro období 1 měsíc a 
pro ukončení přechodného přesídlení očekávaná efektivní dávka 10 mSv pro období 
1 měsíc, 

c) pro trvalé přesídlení očekávaná celoživotní efektivní dávka 1 Sv. 
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§ 72 

Podrobnosti informování zasahujících osob o riziku spojeném se zásahem 
(1) Zasahující osoby musí obdržet 
a) obecné a pravidelně aktualizované informace o účincích ionizujícího záření a s nimi 

spojených možných zdravotních rizicích, 
b) obecné a pravidelně aktualizované informace o preventivních opatřeních radiační 

ochrany k odvrácení nebo snížení ozáření, 
c) konkrétní informace o radiační situaci v průběhu zásahu a o všech ochranných  

organizačních opatřeních, která je v jeho průběhu nutné dodržet. 
(2) Osobní ochranné pomůcky zasahujících osob musí zabránit vnitřní kontaminaci 

těchto osob. Velikost vnějšího ozáření musí být regulována na základě pečlivého vyhodnocení 
radiační situace v místě zásahu a přípravou a realizací zásahu tak, aby doba pobytu 
v kontaminovaném území nebo v blízkosti zdroje byla minimalizována na nezbytně dlouhou 
dobu. V případě potřeby opakovaného nebo dlouhodobého zásahu je regulace ozáření 
jednotlivých zasahujících osob prováděna omezením doby jejich pobytu v místě zásahu. 
Hodnocení ozáření zasahujících osob se provádí na základě osobní dozimetrie těchto osob. 
V případě, kdy skupina zasahujících osob provádí po celou dobu zásah na jednom místě, lze 
v nezbytném případě osobní dozimetrii nahradit dozimetrií skupinovou. 

(3) Po skončení zásahu spojeném s rizikem vnitřní kontaminace musí být u všech 
zasahujících osob provedeno celotělové měření obsahu radionuklidů. 

§ 73 

Zabezpečení radionuklidových zdrojů 
(1) Držitel povolení provede zabezpečení radionuklidového zdroje 1. až 3. kategorie 

zabezpečení tak, že 
a) vymezí informace důležité z hlediska zabezpečení a zajistí jejich ochranu, 
b) stanoví plán zabezpečení radionuklidového zdroje, 
c) přijme opatření k odhalení a zdržení neoprávněného přístupu k radionuklidovému 

zdroji a odezvu na něj, a to alespoň v rozsahu 
1. zabránění neoprávněnému přemístění, je – li radionuklidový zdroj v 1. kategorii 

zabezpečení, 
2. snížení pravděpodobnosti neoprávněného přemístění na nejnižší dosažitelnou míru, 

je – li radionuklidový zdroj ve 2. nebo 3. kategorii zabezpečení. 
(2) Zabezpečení zdrojů 1. až 3. kategorie zabezpečení musí dále zahrnovat 
a) systém rozpoznání nepovolaného přístupu ke zdrojům 1. až 3. kategorie zabezpečení, 

který musí zabezpečit 
1. odhalení nepovolaného přemístění zdroje 3. kategorie zabezpečení, 
2. odhalení každého podezření z nepovolaného přístupu ke zdroji 1. a 2. kategorie 

zabezpečení, 
3. odhalení podezření z nepovolaného přístupu ke zdroji 1. kategorie zabezpečení 

nepovolaným pracovníkem provozovatele, 
4. informace nezbytné k neprodlenému vyhodnocení zjištěného nepovolaného přístupu, 
5. vazbu na neprodlenou aktivaci integrovaného záchranného systému, je-li to potřebné, 
b) systém zábran ke zdržení přemístění zdroje záření, který musí zabezpečit 
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1. omezení pravděpodobnosti nepovoleného přemístění zdroje 3. kategorie zabezpečení, 
2. snížení pravděpodobnosti nepovoleného přemístění zdroje 2. kategorie zabezpečení 

na nejnižší dosažitelnou úroveň, 
3. zdržení dostatečné k zahájení zásahu a zamezení nepovoleného přemístění zdroje 1. 

kategorie zabezpečení, 
c) systém reakce na zjištěný nepovolaný přístup, který musí zahrnovat 
1. přijetí odpovídajících opatření v případě nepovolaného přemístění zdroje 3. kategorie 

zabezpečení, 
2. neprodlené přijetí opatření k zamezení či přerušení nepovolaného přemístění zdroje 

2. kategorie zabezpečení, 
3. neprodlené provedení zásahu, který zabrání nepovolanému přemístění zdroje záření a 

zajištění dostatečných lidských i materiálních prostředků pro takový zásah pro zdroj 
1. kategorie zabezpečení. 

§ 74 

Prvky systému zabezpečení 

Základními prvky, jež musí obsahovat každý systém zabezpečení zdrojů 1. až 3. 
kategorie zabezpečení jsou 

a) technické a organizační prostředky, jež viditelně a zjevně ztěžují přístup ke zdroji 
záření a odrazují tak nepovolanou osobu od nežádoucího jednání, 

b) technická a organizační opatření zajišťující včasné rozpoznání nepovolaného 
přístupu ke zdroji záření, 

c) mechanické a jiné zábrany, které co nejvíce prodlouží dobu potřebnou k 
nepovolanému přemístění zdroje záření v rámci pracoviště s tímto zdrojem či mimo 
ně, 

d) organizační opatření k zabezpečení přiměřené, cíleně plánované reakce na 
nepovolaný přístup ke zdroji, 

e) bezpečnostní pravidla pro práci s lidmi, informacemi a bezpečnostními prvky, 
f) systém řízení zabezpečení zdrojů zaměřený na prvky uvedené v písmenu a) až e), 

zdokumentovaný v plánu zabezpečení provozovatele zdrojů. 

§ 75 

Obsah plánu zabezpečení 

Plán zabezpečení musí obsahovat 
a) popis radionuklidového zdroje, jeho kategorizaci a jeho použití, 
b) popis místa používání a uložení zdroje, jeho okolí, popis jeho umístění v budovách a 

areálech, 
c) umístění budov a areálů vzhledem k veřejně přístupným místům, 
d) cíle plánu zabezpečení pro budovy a areály, včetně 
1. zvláštních podmínek a nebezpečí, které je nutno vzít v úvahu, 
2. způsob řízení nezbytný pro zabránění nežádoucím následkům včetně zařízení, které 

jsou k tomu potřeba, 
3. zařízení, budovy nebo areály, které mají být zabezpečeny, 
e) popis opatření zabezpečení radionuklidového zdroje, včetně 
1. dozoru, kontroly přístupu, detekci, zdržení přístupu, zásahu a komunikace, 
2. navrhovaných výkonnostních charakteristik pro posouzení jejich účinnosti proti 

hrozbě, 
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f) popis administrativních opatření, včetně 
1. úloh a odpovědností vedení a personálu, 
2. standardní a mimořádné operace, včetně evidence zdroje, 
3. údržba a opravy zařízení zabezpečovacího systému, 
4. zajištění bezúhonnosti personálu, 
5. aplikace ochrany informací, 
6. metody autorizace přístupu, 
7. zabezpečovací aspekty při zvládání radiačních nehod a způsob hlášení událostí, 
8. výcvik personálu, 
9. základní řídící procedury, 
g) popis opatření při zvýšení hrozby, 
h) způsob aktualizace bezpečnostního plánu, 
i) popis nápravných opatření při zjištění nedostatku zabezpečení. 

§ 76 

Ochrana informací důležitých z hlediska zabezpečení 
(1) Informacemi důležitými z hlediska zabezpečení jsou 
a) údaje o inventáři zdrojů a jejich umístění, 
b) plánované trasy a způsoby přepravy, 
c) plán zabezpečení, 
d) detaily zabezpečovacího systému, 
e) údaje o fyzické ostraze, 
f) detaily administrativních opatření, 
g) údaje o zásahu. 
(2) Tyto informace držitel povolení poskytne pouze osobám, které je potřebují pro výkon 

své funkce a pouze v rozsahu, který potřebují pro výkon své funkce. 

(3) Držitel povolení ustanoví osobu zodpovědnou za zabezpečení zdrojů 

(4) Držitel povolení zajistí, aby osoby 
a) zodpovědné za zabezpečení zdrojů 1. až 3. kategorie zabezpečení, 
b) vykonávající činnosti důležité z hlediska zabezpečení zdrojů 1. a 2. kategorie 

zabezpečení, 
c) oprávněné k samostatnému přístupu ke zdroji 1. kategorie zabezpečení, 

byly předmětem personální práce tak, aby držitel povolení mohl včas odhalit 
bezpečnostní rizika a přijmout opatření  

§ 77 

Náležitosti programu monitorování  
(1) Program monitorování má podle způsobu a rozsahu nakládání se zdroji ionizujícího 

záření nebo s radioaktivními odpady zpravidla tyto části 
a) monitorování pracoviště, 
b) osobní monitorování, 
c) monitorování výpustí, 
d) monitorování okolí. 
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(2) Program monitorování musí zahrnovat monitorování pro běžný provoz, pro 
předvídatelné odchylky od běžného provozu i pro případy radiačních nehod a radiačních 
havárií 

a) vymezení veličin, které budou monitorovány, způsob, rozsah a frekvence měření, 
sledování a ověřování a způsob jejich zaznamenávání, 

b) návody na vyhodnocování výsledků měření, 
c) hodnoty monitorovacích úrovní a přehled příslušných opatření při jejich překročení, 
d) specifikaci metod měření, 
e) specifikaci používaných typů měřicích přístrojů a pomůcek a jejich parametrů. 
(3) Program monitorování musí být navržen takovým způsobem a v takovém rozsahu, 

aby za provozu pracoviště umožňoval ověření požadavků limitování ozáření, prokazování, že 
radiační ochrana je optimalizována, a zajištění dalších požadavků na bezpečný provoz 
pracovišť, zejména včasné zjištění odchylek od běžného provozu. Monitorování se podle 
povahy věci navrhuje a zavádí buď jako rutinní, to je kontinuální nebo periodické, nebo jako 
operativní při určité činnosti s cílem zhodnotit a zajistit přijatelnost této činnosti z hlediska 
systému limitování. Dojde-li ke změnám v uspořádání pracoviště, ve zdrojích ionizujícího 
záření, způsobu a podmínkách nakládání s nimi nebo ke změnám v monitorovacích metodách, 
program monitorování se aktualizuje. 

(4) Program monitorování musí obsahovat způsob monitorování osob, které podle 
vnitřního havarijního plánu na pracovišti zasahují při radiačních nehodách nebo při živelních 
pohromách. 

§ 78 

Program zajištění radiační ochrany 
(1) Program zajištění radiační ochrany musí obsahovat 
a) identifikaci držitele povolení, 
b) specifikaci činností (procesů) se zdroji ionizujícího záření, 
c) specifikaci zdrojů ionizujícího záření v rámci prováděných procesů, 
d) cíle radiační ochrany v rámci prováděných procesů, 
e) popis struktury a působnosti útvarů zabezpečujících radiační ochranu, 
f) popis působnosti, kompetencí a odpovědností osob včetně povinností a odpovědností 

osob se zvláštní odbornou způsobilostí, 
g) popis systému informování, vzdělávání a výcviku v radiační ochraně, havarijní 

připravenosti a zabezpečení, 
h) popis způsobu řízení dokumentace (tvorba, distribuce, změny), 
i) metrologii, 
j) popis způsobu zabezpečení zdravotního dohledu, 
k) popis systému monitorování, 
l) popis systému identifikace, analýzy, evidence a řešení odchylek od normálního 

průběhu procesu, 
m) seznam provozních předpisů důležitých z hlediska radiační ochrany, 
n) seznam záznamů důležitých z hlediska radiační ochrany, včetně odpovědností za 

jejich vedení a archivování, 
o) popis zabezpečení a provádění zkoušek provozní stálosti a dlouhodobé stability. 
(2) Program zajištění radiační ochrany musí dále obsahovat 
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a) popis systému optimalizace a hodnocení radiační ochrany v rámci prováděných 
procesů, 

b) zásady regulace osobních dávek a referenční úrovně dávkové zátěže pracovníků, 
c) zásady používání ochranných pracovních prostředků, jejich charakteristiky a systém 

jejich přidělování, 
d) zásady pro ochranu životního prostředí a hodnocení vlivu na životní prostředí, 
e) zásady pro organizaci práce v riziku ozáření, 
f) popis způsobu podávání informací a hlášení Úřadu, 
g) specifikaci dokumentace předávané uživatelům zdrojů ionizujícího záření, 
h) zásady pro nakládání s radioaktivními odpady, 
i) zásady pro uvolňování kontaminovaných materiálů do životního prostředí, 
j) popis režimu v kontrolovaném pásmu a systému kontroly vynášených předmětů, 

materiálů a zařízení z kontrolovaného pásma,. 
k) způsob zaznamenávání radiologických událostí a provádění jejich analýzy, je-li 

prováděno lékařské ozáření. 

§ 79 

Ostatní dokumentace 

Obsah ostatní dokumentace podle § 23 odsta. 2 atomového zákona stanoví příloha č. 23 
této vyhlášky. 

§ 80 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 
 
 

Ing. Dana Drábová, Ph. D., v. r. 
 

předsedkyně 
 
 
Příloha č. 1 
Zprošťovací úrovně  
 
Příloha č. 2 
Uvolňovací úrovně  
 
Příloha č. 3 
Konverzní faktory 
 
Příloha č. 4 Parametry, indikující možné zvýšení ozáření z radonu v případě pracoviště 
umístěného v podzemním nebo prvním nadzemním podlaží budovy, 
Příloha č. 5 Radiační váhové faktory, tkáňové váhové faktory, konverzní faktory, 
jakostní činitele Q 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORN9LVF59A1)



 - 56 - 

 
Příloha č. 6 Rozsah údajů o dovezených, vyvezených, vyrobených a distribuovaných 
zdrojích. 
 
Příloha č. 7 Úrovně aktivit vysokoaktivních zdrojů 
 
Příloha č. 8 D-hodnoty pro stanovení kategorií zabezpečení 
 
Příloha č. 9 Podklady pro kategorizaci pracovišť s otevřenými radionuklidovými zdroji 
 
Příloha č. 10 Reprezentativní znaky zvažované při výběru optimální alternativy radiační 
ochrany 
 
Příloha č. 11 Frekvence zkoušek dlouhodobé stability u uzavřených radionuklidových 
zdrojů 
 
Příloha č. 12 Kritéria pro odstraňování závad zjištěných při zkoušce dlouhodobé 
stability 
 
Příloha č. 13 Národní diagnostické referenční úrovně 
 
Příloha č. 14 Rozsah údajů poskytovaných zdravotními pojišťovnami 
 
Příloha č. 15 Kritéria pro klasifikace radiologických událostí 
 
Příloha č. 16 Referenční úrovně obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě 
 
Příloha č. 17 Stavební materiály a Referenční úrovně obsahu přírodních radionuklidů 
ve stavebním materiálu 
 
Příloha č. 18 Úrovně absorbované dávky pro rozhodování o neodkladných opatřeních 
 
Příloha č. 19 Registrační karty zdrojů ionizujícího záření 
 
Příloha č. 20 Postupy pro zajištění radiační ochrany registranty při používání zdroje 
ionizujícího záření 
 
Příloha č. 21 Postupy provedení konzervativních odhadů ozáření reprezentativní osoby 
 
Příloha č. 22 Obsah optimalizační studie 
 
Příloha č. 23 Obsah dokumentace k provádění povolených činností v rámci expozičních 

situací  
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Pracovní návrh 

 

VYHLÁŠKA 
ze dne  

o osobních radiačních průkazech 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona č. .../... Sb., atomový zákon, 
k provedení § 79 odst. 9 písm. a) až d) zákona: 

§ 1 

Předmět úpravy 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropského společenství pro atomovou 
energii1) a upravuje 
a) pravidla vydávání osobního radiačního průkazu, lhůty pro podání žádosti a dobu platnosti 

osobního radiačního průkazu, 
b) pravidla nakládání s osobním radiačním průkazem, 
c) vzor osobního radiačního průkazu včetně identifikačních údajů externího pracovníka, 
d) rozsah a způsob aktualizace údajů v osobním radiačním průkazu. 

§ 2 

Osobní radiační průkaz 
(1) Osobním radiačním průkazem musí být, počínaje dnem 1. ledna 2004, vybaveni 

zaměstnanci osoby, která obdržela povolení podle § 9 odst. 1 zákona (dále jen "držitel 
povolení"), a kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu pracovních činností jako pracovníci 
kategorie A1) v kontrolovaném pásmu jiného držitele povolení (dále jen "provozovatel 
kontrolovaného pásma"). Tentýž požadavek vybavení osobním radiačním průkazem se 
vztahuje i na držitele povolení, kteří jako pracovníci kategorie A vykonávají tyto činnosti 
osobně pro jiného provozovatele kontrolovaného pásma. Pro účely této vyhlášky se fyzické 
osoby uvedené ve větách první a druhé považují za externí pracovníky. 

(2) O vystavení osobního radiačního průkazu žádá písemně držitel povolení Státní úřad 
pro jadernou bezpečnost (dále jen "Úřad") pro své zaměstnance, kteří mají vykonávat činnosti 
podle odstavce 1, nebo pro sebe, pokud tuto činnost bude vykonávat osobně. V žádosti o 
vydání osobního radiačního průkazu uvede držitel povolení údaje podle bodů 1 až 4 a 6 až 9 
části A přílohy vyhlášky a přiloží fotografii o velikosti 3,5 x 4,5 cm. 

(3) Osobní radiační průkaz se skládá ze dvou částí, části A a části B. Část B se používá 
pro evidenci dávek v běžném roce a je platná vždy 1 kalendářní rok. Platnost části A osobního 
radiačního průkazu je do doby zaplnění údaji, nejdéle však 10 let. Platnost obou částí 
osobního radiačního průkazu zaniká též smrtí externího pracovníka nebo, je-li externí 
pracovník současně držitelem povolení, zánikem povolení podle § 16 odst. 6 písm. b), c) a d) 
zákona. 

                                                 
1) Směrnice 2013/59/Euratom. 
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(4) Osobní radiační průkaz je v levém horním rohu označen státním znakem a názvem 
Úřadu a obsahuje 
a) registrační číslo, 
b) identifikační znaky externího pracovníka podle bodů 1 až 9 části A přílohy vyhlášky 

včetně fotografie o velikosti 3,5 x 4,5 cm, 
c) záznamy o ročních efektivních dávkách externího pracovníka, 
d) název a adresu držitele povolení, včetně jeho evidenčního čísla, číslo povolení vydaného 

Úřadem, 
e) začátek a konec zaměstnání externího pracovníka u jednotlivých držitelů povolení, 
f) záznamy o absolvovaných preventivních lékařských prohlídkách a jejich výsledcích, 
g) záznamy o absolvovaných školeních z radiační ochrany, 
h) výsledky osobního monitorování externího pracovníka u jednotlivých provozovatelů 

kontrolovaného pásma včetně názvu provozovatele kontrolovaného pásma, jeho 
pracoviště a jeho evidenčního čísla. 
(5) Vzor osobního radiačního průkazu je uveden v příloze této vyhlášky. 

§ 3 

Nakládání s osobním radiačním průkazem 
(1) Držitel povolení pro své zaměstnance nebo pro sebe, pokud činnost podle § 1 odst. 1 

má vykonávat osobně, 
a) si vyžádá od Úřadu v dostatečném předstihu před začátkem každého kalendářního roku, 

nejpozději však do konce listopadu předcházejícího roku, novou část B osobního 
radiačního průkazu, 

b) zašle Úřadu nejpozději do konce února následujícího roku část B osobního radiačního 
průkazu, kde budou zaznamenány všechny expozice externího pracovníka z 
předcházejícího roku včetně vyhodnocené a potvrzené celkové osobní roční dávky, 

c) neprodleně oznámí Úřadu ztrátu osobního radiačního průkazu a současně požádá Úřad o 
vystavení nového průkazu, ve kterém doplní všechny potřebné údaje až do doby ztráty 
průkazu, 

d) zašle část A osobního radiačního průkazu Úřadu po jeho zaplnění a vyžádá si, nejpozději 
do jednoho měsíce před předpokládaným uplynutím termínu platnosti osobního 
radiačního průkazu, od Úřadu nový osobní radiační průkaz, 

e) zašle Úřadu osobní radiační průkaz nejpozději do jednoho měsíce od ukončení 
pracovního poměru externího pracovníka nebo ukončení své činnosti, pokud je sám jako 
držitel povolení externím pracovníkem, 

f) oznamuje Úřadu změny v údajích uvedených pod body 1, 7 nebo 8 části A osobního 
radiačního průkazu a předkládá osobní radiační průkaz Úřadu k zaznamenání těchto 
změn, 

g) zaznamená v osobním radiačním průkazu v části A dávky obdržené za předchozí čtyřleté 
období tak, aby bylo možné vždy sledovat pětiletou celkovou osobní dávku externího 
pracovníka, 

h) zaznamená v části B osobního radiačního průkazu, vystaveného v průběhu kalendářního 
roku, všechny osobní dávky obdržené pracovníkem do doby vybavení osobním radiačním 
průkazem tak, aby bylo možno vyhodnotit celkovou roční osobní dávku externího 
pracovníka, 

i) zaznamená v příslušné části B osobního radiačního průkazu měsíční souhrny osobních 
dávek externího pracovníka zahrnující výsledky monitorování u všech provozovatelů 
kontrolovaných pásem, kde externí pracovník v daném měsíci vykonával činnosti podle § 
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1 odst. 1; postup vyhodnocení těchto měsíčních souhrnů musí být uveden ve schváleném 
programu monitorování držitele povolení, 

j) uvede v části A osobního radiačního průkazu celkové osobní roční dávky externího 
pracovníka, 

k) uvede výsledky každoročního lékařského vyšetření na základě obdržené lékařské zprávy, 
l) provede záznam o absolvovaném školení z radiační ochrany. 

(2) Provozovatel kontrolovaného pásma, ve kterém externí pracovník vykonává činnost 
podle § 1 odst. 1, zajistí v souladu se schváleným programem monitorování pro jeho 
kontrolované pásmo vyhodnocení osobní dávky obdržené externím pracovníkem při 
vykonávání této činnosti v jeho kontrolovaném pásmu. Vyhodnocenou dávku zaznamenává 
průběžně, nejdéle však v jednoměsíčních intervalech, do příslušné části B osobního 
radiačního průkazu externího pracovníka. Pokud nemá provozovatel kontrolovaného pásma 
všechny výsledky měření k dispozici před ukončením činnosti externího pracovníka v jeho 
kontrolovaném pásmu, zašle tyto výsledky písemně neprodleně po vyhodnocení dávky držiteli 
povolení, který je externím pracovníkem nebo jehož zaměstnanec je externím pracovníkem. 

§ 4 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 
 

Předsedkyně: 
Ing. Drábová v. r. 

 
 
 

Příl.Vzor osobního radiačního průkazu 
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Pracovní návrh 

 
VYHLÁŠKA 

ze dne  
 

o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních 
radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů 

v pitné vodě pro veřejné zásobování 
 
 
Ministerstvo financí stanoví podle § 237 odst. 2 zákona č…./ ….Sb., atomový zákon, k 
provedení § 103 odst. 6 písm. b) až d) zákona: 
 
 

§ 1 
Předmět úpravy 

 
 Tato vyhláška stanoví 
a) postup při přijímání žádostí o poskytnutí dotace na přijetí opatření ke snížení ozáření z 

přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních 
radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování (dále jen "žádost"), 

b) postup při zprostředkování dotace krajem, 
c) náležitosti žádosti a lhůty pro její podání. 
  

§ 2 
Náležitosti žádosti 

 
 (1) Žádost obsahuje 
  
a) identifikační údaje vlastníka1), kterými jsou jméno, popřípadě jména, příjmení, datum 
narození, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa místa trvalého pobytu nebo místo 
podnikání, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační 
číslo, jedná-li se o právnickou osobu, 
  
b) bankovní spojení, má-li být dotace poukázána bezhotovostním převodem, 
  
c) místo stavby, v níž mají být provedena opatření ke snížení ozáření z přírodních 
radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb s obytnými a pobytovými místnostmi nebo opatření 
ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejné zásobování (dále 
jen "opatření"), 
  
d) údaj o současném způsobu užívání stavby s obytnými a pobytovými místnostmi, 
  
e) údaj o výsledcích měření objemové aktivity radonu, 
  
f) údaj o předpokládaných nákladech na provedení opatření. 
  
 (2) Nedílnou součástí žádosti je 
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 a) doklad o vlastnictví stavby uvedené v odstavci 1 písm. c), kterým je výpis z katastru 
nemovitostí2) ne starší než 3 měsíce, nebo doklad o vlastnictví vodovodu pro veřejnou 
potřebu, 
  
b) doklad o výsledcích měření objemové aktivity radonu ne starší než 3 roky, 
  
c) stanovisko Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále jen "Úřad")3), 
  
d) rozpočet předpokládaných nákladů a projektová dokumentace v rozsahu odpovídajícím 
stavebnímu zákonu podle typu a rozsahu opatření; vlastník bytu v bytovém nebo rodinném 
domě předkládá projektovou dokumentaci, jen překročí-li průměr hodnot objemové aktivity 
radonu, stanovený zvláštním právním předpisem1), 4000 Bq/m3, 
  
e) čestné prohlášení vlastníka o vlastnictví vodovodu, nemá-li doklad prokazující vlastnictví, 
  
f) čestné prohlášení vlastníka, že je byt v bytovém nebo rodinném domě užíván k trvalému 
pobytu, v případech, kdy jej sám k trvalému pobytu neužívá. 
 
  

Postup při přijímání a předávání žádostí 
 

§ 3 
  
 Žádost se podává krajskému úřadu nejpozději do 30. září příslušného kalendářního 
roku, má-li být dotace poskytnuta ještě v tomto roce. Vzor žádosti je uveden v příloze této 
vyhlášky a je přístupný i způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím Portálu 
veřejné správy. 
  
 

§ 4 
  
 (1) Krajské úřady po posouzení splnění podmínek stanovených zvláštním právním 
předpisem1) a náležitostí stanovených touto vyhláškou zpracují svá stanoviska k žádostem. 
  
 (2) V případě, že žádost podává jako vlastník kraj, považuje se tato žádost současně za 
souhlasné stanovisko krajského úřadu podle odstavce 1. 
  
 (3) Žádosti předávají krajské úřady Ministerstvu financí se svým stanoviskem 
průběžně do 31. října roku, v němž má být dotace poskytnuta. Žádost neobsahující všechny 
náležitosti podle § 2 vrátí krajské úřady vlastníkovi k doplnění. 
 
  

§ 5 
  
 Ministerstvo financí krajskému úřadu písemně potvrdí přijetí žádosti a uvede částku 
rezervovanou pro vlastníka ve státním rozpočtu na provedení opatření. Částka uvedená 
v tomto sdělení není závazná. Konečnou výši dotace určí ministerstvo po provedení 
opatření na základě prokázaných nezbytných účelně vynaložených výdajů 
bezprostředně souvisejících s opatřením. Krajský úřad o obsahu sdělení Ministerstva 
financí informuje vlastníka. 
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Postup po provedení opatření 
 

§ 6 
  
 Po provedení opatření předá vlastník doklady o skutečné výši účelně vynaložených 
nákladů (podrobný položkový rozpočet v členění na dodávku a montáž) a výsledky 
kontrolních měření prokazující účinnost provedených opatření krajskému úřadu, který je se 
stanoviskem Úřadu předá Ministerstvu financí. 
  
 

§ 7 
  
 Dotace může být poskytnuta až po provedení opatření a prokázání jeho účinnosti 
kontrolním měřením. 
 
  

Přechodná, zrušovací a závěrečná ustanovení 
 

§ 8 
  
 Žádosti podané před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadního 
právního předpisu4). 
  
 

§ 9 
 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 
 
 

 
Ministr financí 

 
 
____________________  
  
1) § 2 odst. 1 vyhlášky č….. /Sb., o podmínkách pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na zjištění rizika 
vyplývajícího z přítomnosti radonu a jeho  produktů přeměny. 
  
2) § 22 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
  
3) § 97 odst. 3 zákona č. / Sb., atomový zákon. 
  
4) vyhláška č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních 
radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné 
zásobování. 
 

 
 
Příloha k vyhlášce      
č.xxx/20xx Sb. 
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Vzor 
Žádost o poskytnutí dotace na ozdravná opatření podle vyhlášky č.xxx/20xx Sb. 

 
 

Jméno:

Bankovní spojení:
Čp.: Ulice:

PSČ

 U vodovodu: Č.parc.:

Současný způsob užívání stavby                 
s obytnými a pobytovými 
místnostmi:
Výsledky měření OAR SÚJB:

Předpokládané náklady na 
ozdravná opatření:

Stanovisko krajského úřadu                                        
k žádosti:

Datum: Podpis:

Připojené přílohy:                                     
(§ 2 odst. 2 písm. a) až f))

Telefon:
Fax:

Adresa elektronické pošty:Telefon, vax, adresa elektronické 
pošty:

Stavební povolení vydáno dne:

Identifikační číslo:

č. orientačníMísto stavby, v níž mají být 
provedena opatření ke snížení 
ozáření z přírodních radionuklidů:                                                                                                                                   Obec:

Kat.území:

Údaje o vlastníkovi nemovitosti 
nebo vodovodu:                                
(hůlkovým písmem)

Příjmení:

Adresa trvalého pobytu (místa podnikání):

Identifikační číslo:

Obchodní firma nebo název právnické osoby a její sídlo:

Datum narození:
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Pracovní návrh 
 

VYHLÁŠKA 
ze dne  

o podmínkách pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v existujících expozičních 
situacích 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona č. .../... Sb., atomový zákon, k 
provedení § 103 odst. 6 písm. a) zákona: 

§ 1 

Předmět úpravy 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropského společenství pro atomovou 
energii1) a upravuje podmínky poskytnutí dotace na 
a) zjištění rizika vyplývajícího z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve 
vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti, 
b) přijetí odůvodněného opatření ke snížení ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů 
přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti, nebo 
c) přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro 
veřejnou potřebu. 

§ 2 

Podmínky pro poskytnutí dotace 
(1) Dotaci na přijetí opatření ke snížení ozáření z radonu a jeho produktů přeměny ve 

vnitřním ovzduší staveb a na snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě lze 
poskytnout pouze na provedení prokazatelně účinných opatření ke snížení ozáření vlastníkovi 
a) bytu v bytovém nebo rodinném domě užívaném k trvalému bydlení, k jehož výstavbě 

bylo vydáno stavební povolení nebo svým obsahem podobné povolení do 28. února 1991, 
přitom pro přiznání dotace je rozhodující poslední stavební povolení nebo svým obsahem 
podobné povolení nebo souhlas, jež odpovídá aktuálnímu stavebnímu stavu budovy, 
jestliže průměr hodnot objemové aktivity radonu ze všech obytných místností a kuchyní 
bytu je za obvyklého užívání dlouhodobě vyšší než 1000 Bq/m3, 

b) budovy školy, školského zařízení a budovy sloužící pro zabezpečení sociálních nebo 
zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu dětí a mládeže, k jejichž výstavbě bylo 
vydáno povolení, jestliže v ovzduší některé pobytové místnosti určené k pobytu dětí a 
mládeže dosáhl průměr naměřených hodnot objemové aktivity radonu v době jejich 
pobytu hodnoty vyšší než 300 Bq/m3, 

c) budovy sloužící pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb neuvedené v 
písmenu b), k jejíž výstavbě bylo vydáno povolení, jestliže v ovzduší některé pobytové 
místnosti dosáhl dlouhodobý průměr naměřených hodnot objemové aktivity radonu za 
obvyklého užívání hodnoty vyšší než 1000 Bq/m3, 

d) vodovodu pro veřejnou potřebu, jestliže obsah přírodních radionuklidů překročil nejvyšší 
přípustnou hodnotu stanovenou vyhláškou o radiační ochraně. 

                                                 
1) Směrnice 2013/59/Euratom. 
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(2) Za účinné opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů se pro poskytnutí 
dotace na protiradonové opatření ve stavbě uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) považuje 
snížení obsahu radonu v ovzduší stavby pod referenční úroveň 300 Bq/m3 nebo alespoň o 75 
% z původní hodnoty. 

(3) Za účinné opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů v pitné vodě určené k 
veřejnému zásobování se pro poskytnutí dotace považuje snížení obsahu radonu a dalších 
přírodních radionuklidů pod referenční úroveň stanovenou prováděcím právním předpisem. 

§ 3 
(1) Podmínkou pro vydání stanoviska SÚJB k poskytnutí dotace na opatření ke snížení 

ozáření z přírodních radionuklidů u položek uvedených v § 2 odst. 1 je předložení výsledků 
měření hodnot objemové aktivity přírodních radionuklidů, projektové dokumentace v rozsahu 
odpovídajícím stavebnímu zákonu podle typu a rozsahu opatření a rozpočtu předpokládaných 
nákladů. U bytů v bytovém nebo rodinném domě podle § 2 odst. 1 písm. a) se předkládá 
projektová dokumentace pouze v případě, překročí-li průměr hodnot objemové aktivity 
radonu 4 000 Bq/m3. 

(2) Podmínkou pro vydání stanoviska SÚJB k posouzení účinnosti opatření je předložení 
výsledků závěrečného měření hodnot objemové aktivity radonu a případně dalších přírodních 
radionuklidů, které prokážou, že účinnost opatření splňuje podmínku uvedenou v § 2 odst. 2 
nebo 3. Dále se předkládá dokumentace provedeného opatření včetně dokladů o nákladech 
vynaložených na jeho realizaci. 

§ 4 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 

 

 

Ing. Dana Drábová, Ph. D., v. r. 
předsedkyně 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORN9LVF59A1)



Pracovní návrh 
 
 

VYHLÁŠKA 
ze dne  

o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivními odpady 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona č. .../... Sb., atomový zákon, k 
provedení § 24 odst. 7 a § 111 odst. 3 písm. a) až d) zákona: 

§ 1 

Předmět úpravy 

Tato vyhláška, v souladu s právem Evropských společenství1), stanovuje 
a) požadavky na obsah dokumentace pro povolení k nakládání s radioaktivním odpadem a 

vyhořelým jaderným palivem, 
b) způsob provádění uzavření úložiště radioaktivního odpadu, 
c) technické požadavky na zařízení pro pracoviště k nakládání s radioaktivním odpadem, 
d) postup pro shromažďování, třídění, zpracování, úpravu, skladování a ukládání 

radioaktivního odpadu, 
e) rozsah a způsob vedení evidence radioaktivních odpadů a průvodního listu radioaktivního 

odpadu. 

ČÁST PRVNÍ 

NAKLÁDÁNÍ S RADIOAKTIVNÍMI ODPADY PŘED JEJICH ULOŽENÍM 

§ 2 

Technické požadavky na pracoviště a systémy, struktury a komponenty k nakládání s 
radioaktivními odpady před jejich uložením 

(1) Pracoviště III. a IV. kategorie a jaderná zařízení používaná při nakládání s 
radioaktivními odpady před jejich uložením umožňují shromažďování, třídění, zpracování, 
úpravu a skladování radioaktivních odpadů. 

(2) Pracoviště pro nakládání s radioaktivními odpady před jejich uložením musí 
zajišťovat, podle charakteristik radioaktivních odpadů, plnění bezpečnostních funkcí, kterými 
jsou: 
a) zabezpečení podkritičnosti, 
b) omezování ozáření radiačních pracovníků, obyvatel a životního prostředí, 
c) odvod zbytkového tepla, 
d) zabránění úniku radioaktivních odpadů, 
e) zabezpečení manipulovatelnosti s radioaktivními odpady 
f) po celou dobu jejich plánovaného provozu v podmínkách normálního provozu a možných 

scénářů probíhajících v důsledku iniciačních událostí vedoucích k určeným typům 

                                                 
1) Směrnice 2011/70/Euratom. 
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provozních a radiačních mimořádných událostí. Zabezpečení podkritičnosti musí být 
dosaženo, pokud je to proveditelné, konstrukčními řešeními.  
(3) Systémy, struktury a komponenty používané při nakládání s radioaktivními odpady 

před jejich uložením musí  
a) být přístupné k údržbě, opravám a snadno dekontaminovatelná, 
b) umožňovat kontroly radioaktivních odpadů v souladu s plány kontrol stanovenými jiným 

právním předpisem, 
c) omezovat zanášení a zabezpečovat snadnou odstranitelnost případných nánosů nebo 

usazenin, 
d) umožňovat sběr a vracení případných úniků radioaktivních odpadů a 
e) umožňovat průběžné nebo alespoň pravidelné monitorování nebo měření veličin, které 

prokazují jejich správnou funkci stanovenou projektem, přičemž metody měření těchto 
veličin musí být popsány a dokumentovány.  
(4) Systémy, struktury a komponenty používané při zpracování a úpravě radioaktivních 

odpadů, které obsahují výbušné nebo hořlavé látky, musí být odolné proti možným účinkům 
výbuchu nebo požáru. Veličiny mající vliv na výbušnost nebo vzplanutí musí být sledovány. 

(5) Pro provoz pracovišť pro nakládání s radioaktivními odpady před jejich uložením 
musí být: 
a) vypracován program pro údržbu, zkoušky, dozor a inspekce zejména pro: 

1. systémy, struktury a komponenty zabraňující únikům radioaktivních odpadů, včetně 
nádrží nebo obalových souborů na odpady; 

2. systémy, struktury a komponenty pro nakládání s radioaktivními odpady včetně 
čerpadel a armatur; 

3. vyhřívací nebo chladící systémy; 
4. systémy pro monitorování radiační situace; 
5. kalibrační zařízení; 
6. systémy ventilace; 
7. normální a záložní elektrické systémy; 
8. systémy pro zásobování vodou, plynem nebo stlačeným vzduchem 
9. stínění; 
10. systémy požární ochrany. 

b) zaveden systém zpětné vazby provozních zkušeností, který umožní jejich systematický 
sběr, vyhodnocení a dokumentování.  
(6) Výsledky kontrol, testů a údržby jsou vyhodnocovány, zaznamenávány a 

archivovány.  Programy pro údržbu, zkoušky, dozor a inspekce je v pravidelných intervalech, 
stanovených prováděcím právním předpisem , aktualizován. 

§ 3 

Postup při shromažďování a třídění radioaktivních odpadů 
(1) Radioaktivní odpady nebo jejich směsi s jinými látkami jsou v místě jejich vzniku 

sbírány zejména podle použitých způsobů zpracování a úpravy, a pokud je to technicky 
možné a zdůvodnitelné, i tříděny. 

(2) Sběrné obalové soubory obsahující radioaktivní odpady musí být označeny tak, aby 
bylo zřejmé, jaký odpad je sbírán a jak je tříděn. Musí být vypracován přehledný systém 
značení sběrných nádob a obalů.  
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(3) Radioaktivní odpady nebo jejich směsi s jinými látkami jsou tříděny podle 
předpokládaného způsobů zpracování a úpravy. Třídění se provádí podle fyzikálních a 
chemických vlastností.  

(4) Způsob třídění radioaktivních odpadů musí být dokumentován a tříděné odpady musí 
být evidovány.  

(5) Radioaktivní odpady se rozlišují na plynné, kapalné a pevné. Pevné radioaktivní 
odpady se dle způsobu jejich uložení dále klasifikují do následujících základních kategorií: 
a) přechodné radioaktivní odpady, které po skladování (maximálně 5 let) vykazují 

radioaktivitu nižší, než jsou uvolňovací úrovně a tudíž je lze uvolnit do životního 
prostředí;  

b) velmi nízko aktivní odpady, které mají radioaktivitu vyšší než přechodné radioaktivní 
odpady, ale jejich radioaktivita není tak vysoká, aby vyžadovaly speciální opatření při 
uložení; 

c) nízko aktivní odpady, které vykazují radioaktivitu vyšší, než jsou uvolňovací úrovně, ale 
současně obsahují omezené množství dlouhodobých radionuklidů s poločasem větším než 
30 let (s výjimkou Cs-137). Po zpracování a úpravě tato kategorie radioaktivních odpadů 
obvykle splňuje podmínky přijatelnosti minimálně pro přípovrchová úložiště 
radioaktivních odpadů; 

d) středně aktivní odpady, které obsahují významné množství dlouhodobých radionuklidů, a 
proto vyžadují vyšší stupeň izolace od okolního prostředí než nízko aktivní odpady; po 
zpracování a úpravě tato kategorie radioaktivních odpadů obvykle splňuje podmínky 
přijatelnosti minimálně pro podzemní úložiště radioaktivních odpadů v hloubkách řádově 
několik desítek metrů pod zemským povrchem; 

e) vysokoaktivní radioaktivní odpady, u kterých musí být při jejich skladování a ukládání 
zohledněno uvolňování tepla z přeměny radionuklidů v nich obsažených; po zpracování a 
úpravě tato kategorie radioaktivních odpadů splňuje podmínky přijatelnosti pro hlubinná 
úložiště umístěná v hloubkách řádově několik set metrů pod zemským povrchem.  

§ 4 

Postup při zpracování radioaktivních odpadů 
(1) Zpracování radioaktivních odpadů je činnost, při které se využitelné látky v co 

největší možné míře oddělují z radioaktivních odpadů a vracejí se k opětovnému použití tak, 
aby množství zbylých odpadů a radioaktivních odpadů bylo co nejmenší.  

(2) Před zpracováním radioaktivních odpadů je nutné zvážit vliv zpracovávaných a 
vznikajících látek na spolehlivost systémů, struktur a komponent, v nichž dochází k jejich 
zpracování, i vliv systémů technologicky souvisejících, aby nebyly ovlivněny nežádoucím 
způsobem podmínky jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a podmínky zajištění zvládání 
radiačních mimořádných událostí a monitorování radiační situace. 

(3) Používají-li se při zpracování radioaktivních odpadů měniče iontů, filtrační nebo 
podobné dělicí látky s omezenou životností, musí být pravidelně sledována účinnost jejich 
funkce a musí být stanoveny hodnoty, při jejichž překročení jsou obnoveny nebo vyměněny. 
Tyto hodnoty jsou uvedeny v příslušném provozním předpise. 

(4) Jsou-li radioaktivní odpady spalovány, je v příslušném provozním předpisu stanoven 
a dokumentován technologický postup spalování.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORN9LVF59A1)



 - 4 - 

§ 5 

Postup při úpravě radioaktivních odpadů 
(1) Úprava radioaktivních odpadů změnou jejich fyzikálních nebo chemických vlastností, 

popřípadě při použití obalového souboru musí být provedena tak, aby byla zajištěna jejich 
bezpečná přeprava, skladování a uložení dle příslušných podmínek přijatelnosti. Úprava 
radioaktivních odpadů se obvykle provádí zpevněním a vpravením do obalových souborů.  

(2) Při úpravě radioaktivních odpadů se stanoví ve vnitřním předpisu technologický 
postup pro každý používaný způsob úpravy. Tento postup musí zahrnovat podmínky pro 
účinnou a bezpečnou úpravu radioaktivních odpadů, například poměr mísení nebo měrné 
spotřeby ztužidel a podmínky tuhnutí, omezení nebo vyloučení některých typů odpadů anebo 
přípustné zastoupení jednotlivých složek odpadů pro daný způsob úpravy. Ve vnitřním 
předpisu musí být stanoveny dále přejímací podmínky pro ztužidla a způsob kontroly těchto 
podmínek tak, aby byla dodržena jejich požadovaná jakost. 

(3) Plní-li se upravené radioaktivní odpady do obalových souborů, musí být zajištěno, 
aby nedošlo k jejich přeplnění. 

(4) Je-li součástí úpravy radioaktivních odpadů balení, musí být obalové soubory zvoleny 
tak, aby bylo možné s nimi manipulovat v souladu se závěry bezpečnostní zprávy pracovišť 
pro nakládání s radioaktivními odpady, aby vydržely spolehlivě namáhání při těchto 
manipulacích a přepravě a aby nakládání s nimi bylo bezpečné. Přitom se bere v úvahu jak 
možné působení radioaktivních odpadů vyvolané přítomností korozívních látek, jejich 
rozpínáním, vývinem plynů, uvolňováním tepla apod. na obaly zevnitř, tak působení vnějších 
vlivů. 

§ 6 

Postup při skladování radioaktivních odpadů 
(1) Radioaktivní odpady se nesmí skladovat s jinými odpady nebo materiály. 

(2) Radioaktivní odpady musí být skladovány tak, že 
a) u upravených radioaktivních odpadů nehrozí změny vlastností, které by mohly znemožnit 

jejich uložení, 
b) na základě bezpečnostní zprávy jsou stanoveny nejvyšší skladovaná množství a 

radioaktivity radioaktivních odpadů, 
c) nemohou-li být upraveny a odvezeny do jiného skladu nebo úložiště radioaktivního 

odpadu, jsou bezpečně skladovány v místě jejich vzniku nebo na pracovišti. 
(3) Sklad radioaktivních odpadů musí být projektován tak, aby byly zachovány všechny 

jeho bezpečnostní funkce po celou dobu plánovaného skladování radioaktivních odpadů v 
podmínkách normálního provozu a možných scénářů probíhajících v důsledku iniciačních 
událostí vedoucích k určeným typům provozních a radiačních mimořádných událostí a aby 
bylo v přiměřeném rozsahu zapracováno využití prvků pasivní bezpečnosti.  

(4) Sklad radioaktivních odpadů, pro zachování svých bezpečnostních funkcí, musí být 
navržen a provozován tak, aby: 
a) umožnil bezpečnou manipulaci s radioaktivními odpady, jejich skladování a následné 

vyjmutí za všech předvídatelných situací, 
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b) byl chráněn proti negativním vnějším (zejména atmosférickým srážkám) a vnitřním 
vlivům, 

c) zabránil poškození obalových souborů, 
d) umožnil bezpečnou manipulaci s poškozenými obalovými soubory, 
e) minimalizoval možnost kontaminace zařízení, 
f) zabránil šíření případné kontaminace a 
g) umožnil pravidelné kontroly neporušenosti všech skladovaných obalových souborů. 

(5) Sklad radioaktivních odpadů musí svým vybavením odpovídat druhu, formě, 
radioaktivitě a množství skladovaného radioaktivního odpadu. Stav a vybavení skladu se 
pravidelně kontroluje. 

(6) Pro skladování kapalných radioaktivních odpadů: 
a) musí být nádrže vodotěsné, chráněny proti korozi, zajištěny proti přeplnění a jejich 

zaplnění musí být kontrolováno; nádrže musí být umístěny v ochranných jímkách, které 
pojmou s dostatečnou zálohou objem nádrže; ochranné jímky musí být vodotěsné, 
opatřené signalizací úniku radioaktivních odpadů z nádrží a vybavené zařízením pro 
jejich odčerpání; výpary z nádrží a jímek musí být odváděny a zpracovávány jako 
radioaktivní odpady, 

b) musí být možné homogenizovat a vyčerpat obsah skladovacích a shromažďovacích 
nádrží; každý systém skladovacích nebo shromažďovacích nádrží, s výjimkou sběrných 
nádrží určených pro sběr kapalných odpadů, které mohou být kontaminovány 
radionuklidy, musí mít vždy, jako havarijní zálohu, prázdnou nádrž o objemu 
odpovídajícímu největší nádrži systému, a 

c) v případě skladování v nádobách musí být podlaha a stěny skladu nepropustné do takové 
výše, aby bylo zabráněno při úniku maximálního množství skladovaných kapalných 
radioaktivních odpadů jejich proniknutí do životního prostředí; podlaha musí být 
spádována do bezodtokové nepropustné jímky. 
(7) Při skladování radioaktivních odpadů musí: 

a) být projektovým řešením a provozem skladu radioaktivních odpadů zabezpečeno 
vytvoření rezervní skladovací kapacity dostatečné pro potřeby přemisťování, přebalování, 
kontroly, údržby a vyzvedávání radioaktivních odpadů po celou dobu provozu skladu, 

b) být vedena podrobná evidence skladovaných odpadů a zajištěno, aby každý obalový 
soubor s radioaktivními odpady, nebo volně skladovaný radioaktivní odpad byl jasně 
označen ke snadné identifikaci po celou dobu plánovaného skladováni, 

c) být pravidelně sledována a vyhodnocována dostatečnost kapacity a stav skladu, zejména 
kontrolu těsnosti příslušných bariér, vnitřních podmínek skladování a monitorování 
povrchové kontaminace a příkonů dávek v definovaných vzdálenostech od povrchu 
obalových souborů pro potřeby průkazů souladu s limity a podmínkami dle § 10 
vyhlášky, 

d) bezpečnostně významné postupy a předpisy pro provozní kontroly zohlednit požadované 
podmínky, za kterých jsou radioaktivní odpady skladovány a stav obalových souborů s 
radioaktivními odpady nebo stav volně skladovaných radioaktivních odpadů,  

e) být vypracovány postupy pro nakládání s radioaktivními odpady, které nesplňují 
podmínky přijatelnosti ke skladování, které nelze ze skladu vyzvednout běžným 
způsobem, nebo které vykazují známky poškození, 

f) být zpevněné radioaktivní odpady připravené k uložení a splňující podmínky přijatelnosti 
k uložení v provozovaném úložišti radioaktivních odpadů neprodleně, nejpozději však do 
dvou let od počátku jejich skladování, předány Správě úložišť radioaktivních odpadů k 
uložení.  
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(8) Na zařízení pro skladování radioaktivních odpadů, které se nepovažuje za samostatný 
sklad radioaktivních odpadů, se za použití odstupňovaného přístupu, vztahují požadavky § 6 
odst. 1 až 7 této vyhlášky. 

ČÁST DRUHÁ 

UKLÁDÁNÍ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ 

§ 7 

Technické požadavky na pracoviště a systémy, struktury a komponenty k nakládání s 
radioaktivními odpady při jejich uložení 

(1) Úložiště radioaktivních odpadů musí zajistit podle vlastností radioaktivních odpadů 
bezpečnostní funkce, kterými jsou: 
a) zabezpečení podkritičnosti, 
b) omezování ozáření radiačních pracovníků, obyvatel a životního prostředí, 
c) odvod zbytkového tepla a 
d) zabránění úniku radionuklidů; 
po celou dobu jejich provozu a po uzavření úložiště až do období, kdy dojde k výraznému 
snížení rizik souvisejících s vlastnostmi uložených radioaktivních odpadů. Přitom je nutné 
zohlednit podmínky normálního provozu úložiště, normálního vývoje úložiště v období po 
jeho uzavření a možné iniciační události a procesy vedoucí k určeným typům mimořádných 
událostí jak v období provozu úložiště, tak i v období po jeho uzavření.  

(2) Optimalizační mezí pro bezpečné uložení radioaktivních odpadů je efektivní dávka 
0,25 mSv za kalendářní rok pro reprezentativní osobu. 

(3) Bezpečnost úložiště radioaktivních odpadů nesmí být negativně ovlivněna činnostmi 
v oblasti zabezpečení, nešíření jaderných zbraní, systémem monitorování úložiště a jeho okolí 
a požadavky na zabezpečení manipulovatelnosti s radioaktivními odpady, pokud jsou tyto 
definovány. 

(4) Pro lokalitu úložiště radioaktivních odpadů musí být vypracován a zaveden program 
charakterizace lokality, který poskytuje podklady pro dokumentaci podle Přílohy 1. písm. a), 
b), e), f) a h) a Přílohy 3. písm. b) zákona. 

(5) Projekt úložiště radioaktivních odpadů musí: 
a) odpovídat charakteristikám lokality, ve které je umístěno a plánovanému množství, 

vlastnostem a klasifikaci radioaktivních odpadů podle § 3 odst. (5) vyhlášky, pro které je 
určeno; 

b) vycházet z podmínek normálního provozu a možných iniciačních událostí a procesů 
vedoucí k určeným typům mimořádných událostí; 

c) identifikovat vybraná zařízení důležitá pro bezpečnost v období provozu a v období po 
uzavření úložiště a zohlednit jejich klasifikaci; 

d) v přiměřeném rozsahu využívat prvky pasivní bezpečnosti, zejména v období po uzavření 
úložiště, při uplatnění principu ochrany do hloubky; 

e) zohlednit aby komponenty, jako např. inženýrské bariéry, byly chemicky a fyzikálně 
slučitelné navzájem, s uloženými radioaktivními odpady a s hostitelským prostředím. 
(6) Na projekt úložiště radioaktivních odpadů, kromě obecných požadavků pro jaderná 

zařízení a pracoviště IV. kategorie, jsou kladeny takové požadavky, aby  
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a) úložné prostory úložiště byly chráněny proti obousměrnému průsaku vod a do uzavření 
úložiště byl minimalizován kontakt uložených radioaktivních odpadů s vodou,  

b) úložiště bylo chráněno proti záplavě a zatopení vodami, zejména srážkovými nebo 
důlními a 

c) systém sledování úložiště a jeho okolí, kromě požadavků pro monitorování radiační 
situace, poskytoval dostatečný přehled o případném vniknutí vody do úložiště při jeho 
zaplňování a úniku radionuklidů z úložiště do okolního prostředí. 
(7) Je-li součástí projektu úložiště i odvodňovací systém, musí být postaven tak, aby 

nedošlo k jeho ucpání nebo zanesení. Jestliže přesto dojde k průniku vod do úložných 
prostorů úložiště při jeho zaplňování, musí být zajištěno jejich odčerpání a bezpečné 
nakládání s nimi. Správná funkce odvodňovacího systému je nejméně jednou za rok 
kontrolována po celou dobu provozu úložiště. 

(8) V průběhu výstavby a provozu úložiště radioaktivních odpadů, za použití principu 
odstupňovaného přístupu, musí být: 
a) zabezpečeno, aby byly zachovány všechny funkce geologického prostředí mající vliv na 

bezpečnost úložiště v období po jeho uzavření; 
b) vypracován program pro údržbu, zkoušky, dozor a inspekce, který je v pravidelných 

intervalech, stanovených prováděcím právním předpisem2  aktualizován; 
c) zaveden systém zpětné vazby provozních zkušeností, který umožní jejich systematický 

sběr, vyhodnocení a dokumentování.  

§ 8 

Postup při ukládání radioaktivních odpadů 
(1) Radioaktivní odpady se nesmí ukládat s jinými odpady nebo materiály. 

(2) Ukládat lze pouze pevné nebo zpevněné radioaktivní odpady, které splňují podmínky 
přijatelnosti. 

(3) Při ukládání radioaktivních odpadů musí: 
a) být vedena podrobná evidence uložených odpadů a zajištěno, aby každý obalový soubor s 

radioaktivními odpady, nebo volně uložený radioaktivní odpad byl jasně označen ke 
snadné identifikaci a 

b) být vypracovány postupy pro nakládání s radioaktivními odpady, které nesplňující 
podmínky přijatelnosti k uložení. Tyto odpady lze přijmout k uložení pouze po 
samostatném posouzení bezpečnosti při nakládání s nimi. 

ČÁST TŘETÍ 

§ 9 

Požadavky na dokumentaci pracovišť pro nakládání s radioaktivními odpady včetně 
limitů a podmínek bezpečného nakládání s radioaktivními odpady  

(1) V dokumentaci podle Přílohy 1. písm. b), e) a f) a Přílohy 3. písm. a) a b) zákona, 
jejíž součástí jsou i bezpečnostní zprávy, musí být vzato v úvahu jak období provozu, tak v 
případě úložišť radioaktivního odpadu i období po uzavření úložiště. Posouzení bezpečnosti 
úložiště po jeho uzavření musí vycházet z rozboru scénářů definovaných na základě 
vlastností, událostí a procesů, které můžou ovlivnit bezpečnost úložiště. 
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(2) V bezpečnostních zprávách, které pokrývají pracoviště i radioaktivní odpady, se 
kterými se nakládá, musí být: 
a) navržen a odůvodněn jejich rozsah, časový interval hodnocení a soubor vstupních 

parametrů, 
b) používány pouze výpočtové programy, které prokazatelně prošly procesy verifikace a 

validace a  
c) pro úložiště radioaktivních odpadů provedeny rozbory neurčitostí a citlivostní rozbory. 

(3) Limity a podmínky bezpečného nakládání s radioaktivními odpady, včetně podmínek 
přijatelnosti se stanoví na základě dokumentace podle Přílohy 3., písm. a) zákona. 

(4) Podmínky přijatelnosti obsahují: 
a) bezpečnostní, technické a administrativní podmínky a meze pro charakteristické 

vlastnosti radioaktivních odpadů, které jsou přijímány k nakládání a  
b) zabezpečení souladu radioaktivních odpadů nebo obalových souborů s radioaktivními 

odpady s limity a podmínkami bezpečného nakládání s radioaktivními odpady stávajících 
nebo plánovaných pracovišť.  
(5) Musí být vypracovány postupy pro ověřování shody vlastností radioaktivních odpadů 

s podmínkami přijatelnosti.   

(6) Limity a podmínky bezpečného nakládání s radioaktivními odpady obsahují:  
a) údaje o přípustných parametrech, včetně parametrů radioaktivních odpadů, při kterých 

jsou zajištěny podmínky jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, zvládání radiačních 
mimořádných událostí a monitorování radiační situace při nakládání, 

b) rozsah, způsoby a lhůty jejich měření a hodnocení, 
c) požadavky na provozní schopnost vybraných zařízení pro nakládání s radioaktivními 

odpady, 
d) požadavky na nastavení ochranných systémů pracovišť pro nakládání s radioaktivními 

odpady, 
e) limity podmiňujících veličin, 
f) požadavky na činnost pracovníků a na organizační opatření vedoucí ke splnění všech 

definovaných podmínek pro projektované provozní stavy a v případě úložišť i na splnění 
požadavků jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a monitorování radiační situace po jeho 
uzavření a 

g) návrh opatření pro nakládání s radioaktivními odpady, které nesplňují podmínky 
přijatelnosti. 
(7) Součástí limitů a podmínek pro nakládání s radioaktivními odpady před jejich 

uložením jsou, dle charakteristik radioaktivních odpadů, příslušné podmínky přijatelnosti 
stanovené v dokumentaci podle Přílohy 3, písm. a) zákona: 
a) rozměry, hmotnost, provedení, značení a umístění radioaktivních odpadů nebo obalových 

souborů,  
b) obsah a nejvyšší přípustná množství radionuklidů ve skladovaných odpadech nebo 

obalových souborech v celém zařízení pro nakládání s nimi,  
c) možnost vzniku kritického stavu,  
d) tepelné a radiační účinky radioaktivních odpadů a 
e) dávkový příkon v definovaných vzdálenostech od povrchu radioaktivních odpadů nebo 

obalových souborů; 
f) způsob manipulace s radioaktivními odpady nebo obalovými soubory. 
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(8) Součástí limitů a podmínek pro nakládání s radioaktivními odpady v rozsahu ukládání 
radioaktivních odpadů jsou, dle charakteristik radioaktivních odpadů, příslušné podmínky 
přijatelnosti definované pro období provozu úložiště a období po ukončení provozu na 
základě bezpečnostních zpráv, zejména: 
a) rozměry, hmotnost, provedení, značení a umístění radioaktivních odpadů nebo obalových 

souborů,  
b) obsah a nejvyšší přípustná množství radionuklidů v odpadech, obalových souborech a 

celém úložišti,  
c) strukturální stabilita radioaktivních odpadů nebo obalových souborů, 
d) loužitelnost radioaktivních odpadů, 
e) tepelné a radiační účinky radioaktivních odpadů, 
f) možnost tvoření plynů,  
g) možnost mikrobiálního rozkladu radioaktivních odpadů, 
h) možnost vzniku kritického stavu,  
i) obsah korozivních, výbušných a samozápalných látek a hořlavin v radioaktivních 

odpadech, 
j) obsah volných kapalin v obalových souborech, 
k) obsah komplexotvorných činidel, 
l) korozivzdornost a povrchová kontaminace obalových souborů a 
m) dávkový příkon v definovaných vzdálenostech od povrchu obalových souborů. 

(9) Pokud není charakteristická vlastnost ukládaných radioaktivních odpadů limitována, 
musí limity a podmínky pro ukládání radioaktivních odpadů obsahovat zdůvodnění této 
skutečnosti. 

(10) Podmínky přijatelnosti pro ukládání musí být v předběžné podobě navrženy co 
nejdříve v  životním cyklu úložiště radioaktivního odpadu. 

(11) Úřadu se pravidelně zasílá hodnocení plnění limitů a podmínek bezpečného 
nakládání s radioaktivními odpady, nejméně však jednou za rok.  

§ 90 

Požadavky na vedení evidence radioaktivních odpadů 
(1) Vedou a uchovávají se následující provozní záznamy o nakládání s radioaktivními 

odpady: 
a) průvodní listy vzniklých nebo převzatých radioaktivních odpadů podle § 12 této 

vyhlášky; 
b) údaje o způsobu nakládání s odpady, u skladovaných nebo uložených radioaktivních 

odpadů včetně údajů, kde a jak dlouho se zde nacházejí;  
c) výsledky analýz odpadů a jejich obalů; 
d) údaje o provozu zařízení včetně údajů o časovém využití zařízení, popřípadě jeho 

odstavení, o provedených údržbách zařízení a o provozních poruchách a haváriích a 
způsobu jejich odstranění;  

e) jména a příjmení pracovníků odpovědných za provoz. 
(2) V případě přejímky radioaktivních odpadů se spolu s radioaktivními odpady předává i 

jejich evidence v rozsahu podle §11 odst. 1 bod (a) vyhlášky.  
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(3) Správa úložišť radioaktivních odpadů zajišťuje provoz elektronického databázového 
systému radioaktivních odpadů od jejich vzniku až po jejich uložení a aktualizuje a trvale 
archivuje evidenci radioaktivních odpadů. Ostatní držitelé povolení k nakládání s 
radioaktivními odpady nebo původci uchovávají evidenci radioaktivních odpadů v rozsahu 
podle §11 odst. (2) nejméně po dobu 10 let od předání nebo zneškodnění těchto 
radioaktivních odpadů.  

§ 101 

Požadavky na vedení průvodních listů radioaktivních odpadů 
(1) Vlastnosti radioaktivních odpadů se dokumentují v průvodním listě radioaktivních 

odpadů. 

(2) Při nakládání s radioaktivními odpady musí být vypracován program charakterizace 
pro radioaktivní odpady, se kterými se nakládá.  

(3) V rámci systému řízení dle § 29 zákona musí být zavedeny postupy přejímky nebo 
odevzdávání radioaktivních odpadů, včetně požadavků na průvodní list radioaktivních 
odpadů. Součástí přejímky radioaktivních odpadů musí být i postupy ověření souladu 
charakteristik přejímaných odpadů s podmínkami přijatelnosti dle stanovených postupů.  

(4) Průvodní list radioaktivních odpadů musí provázet radioaktivní odpad při jeho 
každém fyzickém předání. Průvodní list radioaktivních odpadů vystavuje předávající a musí 
být podepsán pověřenou osobou předávajícího i přebírajícího. Průvodní list se vystavuje pro 
každý obalový soubor s radioaktivními odpady tvořící samostatnou manipulační jednotku, 
například sud.  

(5) Průvodní list radioaktivních odpadů obsahuje: 
a) označení fyzikální a chemické formy a vlastností radioaktivního odpadu, nebo kód 

charakterizující radioaktivní odpady,  
b) u pevných odpadů jejich kategorii podle § 3, odst. (5) této vyhlášky, 
c) popis druhu obalu a zevní značení umožňující obalový soubor identifikovat (identifikační 

číslo), 
d) počet kusů a radioaktivitu ukládaných radionuklidových zdrojů, i jejich evidenční, popř. 

identifikační čísla, 
e) aktivitu radionuklidů, pokud je jejich obsah limitován podmínkami přijatelnosti, včetně 

jejich způsobu dokladování, 
f) hmotnostní nebo objemovou radioaktivitu a radioaktivitu jednotlivých radionuklidů, 

jejichž obsah je limitován podmínkami přijatelnosti, včetně jejich způsobu dokladování,  
g) hmotnostní nebo objemovou radioaktivitu a radioaktivitu těch radionuklidů, které jsou 

obsaženy v množství vyšším než 1% celkové radioaktivity, včetně jejich způsobu 
dokladování,  

h) velikost koeficientu loužitelnosti radioaktivního odpadu upraveného k uložení, pevnosti v 
tlaku, obsahu nebezpečných látek a dalších parametrů pokud jsou omezeny podmínkami 
přijatelnosti, 

i) příkon dávkového ekvivalentu na povrchu obalu, 
j) údaje o povrchové kontaminaci obalu radionuklidy, 
k) hmotnost radioaktivních odpadů,  
l) hmotnost obalového souboru s radioaktivními odpady,  
m) datum nebo období plnění obalu,  
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n) datum vystavení průvodního listu, 
o) obchodní firmu a identifikační číslo (bylo-li přiděleno) osoby, která radioaktivní odpady 

předává a jméno, příjmení, funkce, a podpis pověřeného zástupce této osoby a  
p) obchodní firmu a identifikační číslo (bylo-li přiděleno) osoby, která radioaktivní odpady 

přebírá a jméno, příjmení, funkce, a podpis pověřeného zástupce této osoby. 
(6) K průvodnímu listu upravených radioaktivních odpadů se přikládají: 

a) originál nebo kopie průvodních listů radioaktivních odpadů, radionuklidových zářičů, 
nebo osvědčení uzavřených radionuklidových zářičů, které ukládací obalový soubor s 
radioaktivními odpady obsahuje,  

b) další údaje, které vypovídají o vlastnostech radioaktivních odpadů a způsobu nakládání s 
nimi, 

c) písemné prohlášení původce upravených radioaktivních odpadů o tom, že radioaktivní 
odpady byly upraveny v souladu se schválenými limity a podmínkami pro jejich úpravu a 
že splňují podmínky přijatelnosti pro příslušné úložiště nebo sklad, například neobsahují 
volné kapaliny, pyroforické látky, toxické látky nebo výbušné látky. 
(7) Údaje průvodního listu musí odpovídat údajům z provozních deníků původce nebo 

správce skladu či úložiště. Průvodní list se vyhotovuje ve třech exemplářích, přičemž originál 
a kopie musí být uloženy v různých požárních úsecích. )  

§ 112 

Požadavky na monitorování úložišť radioaktivních odpadů 
(1) Monitorování úložiště radioaktivních odpadů se provádí v předprovozní fázi během 

umisťování, výstavby a uvádění úložiště do provozu, během provozu úložiště a po jeho 
uzavření. 

(2) Předprovozní monitorování se musí provádět tak, aby byly: 
a) zajištěny údaje potřebné k bezpečnostním rozborům, 
b) mohl být charakterizován proces migrace radionuklidů z úložiště (shromáždit informace 

důležité pro popis migrace radionuklidů z úložiště), 
c) shromážděny základní radiologické údaje důležité pro srovnání s výsledky monitorování 

během provozu a institucionální kontroly, 
d) shromážděny vzorky odebrané v místě úložiště pro účely jejich archivace; 
e) na základě získaných údajů navržen způsob kontroly a program monitorování pro provoz 

úložiště. 
(3) Monitorování provozu úložiště musí: 

a) získat údaje důležité k ověření stavu úložných prostor vyplývajících z bezpečnostních 
rozborů provedených před zahájením provozu a které prokáží soulad s požadavky na 
radiační ochranu jednotlivců z obyvatelstva a životního prostředí 

b) na základě získaných údajů navrhnout způsob kontroly a program monitorování pro fázi 
monitorování úložiště po jeho uzavření 
(4) Monitorování po uzavření úložiště má: 

a) získat údaje, které prokáží soulad s požadavky na radiační ochranu jednotlivců z 
obyvatelstva a životního prostředí 

b) na základě získaných údajů navrhnout časový harmonogram pro postupné ukončení 
aktivní institucionální kontroly uzavřeného úložiště. 
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§ 123 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 
 
 

Ing. Dana Drábová, Ph. D., v. r. 
 

předsedkyně 
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Pracovní návrh 
 

VYHLÁŠKA 
ze dne  

o systému řízení 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona č. .../... Sb., atomový zákon, 
k provedení § 24 odst. 7, § 29 odst. 7 písm. a) až g) a § 30 odst. 9 písm. a) a b) zákona: 

§ 1 

Předmět úpravy 
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje 
a) požadavky na obsah dokumentace pro povolovanou činnost, 
b) požadavky na zavedení, udržování a zlepšování systému řízení, 
c) obsah dokumentace systému řízení a způsob jejího vedení, 
d) pravidla provádění a řízení procesů a činností, včetně zvláštních procesů, 
e) způsob plánování v systému řízení a rozsah a způsob provedení dokumentace tohoto 

plánování, 
f) postup provádění změn systému řízení, 
g) pravidla posuzování účinnosti systému řízení včetně procesů a činností a jejich změn, 
h) postupy řízení neshody, 
i) způsob zajištění kvalifikace pracovníků provádějících procesy a činnosti, 
j) rozsah a způsob zajištění trvalého rozvíjení a pravidelného hodnocení kultury bezpečnosti. 

§ 2 

Pojmy 

Pro účely této vyhlášky se rozumí 
a) oblastí řízení každá součást systému řízení ovlivňující řízení jaderné bezpečnosti, radiační 

ochrany, technické bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování 
radiační situace a zabezpečení. 

b) ukazatelem výkonnosti údaje, poskytující vlastníkovi procesu informace o účinnosti 
procesu a jeho činností, 

c) procesní rolí soubor schopností, znalostí a dovedností potřebných k opakovanému a 
spolehlivému vykonávání činností v procesu. 

§ 3 

Požadavky na zavedení, udržování a zlepšování systému řízení 
(1) V systému řízení osoby dle § 28 odst. 1 zákona musí být stanoveny všechny požadavky 

oblastí řízení podporující zajišťování jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

                                                 
1) Směrnice Rady 2013/59/Euratom. 
Směrnice Rady 2009/71/Euratom. 
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bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a 
zabezpečení a určeny plánované a systematické činnosti nezbytné pro plnění těchto požadavků. 

(2) Systém řízení musí zajišťovat 
a) plnění opatření pro řízení jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 

zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a zabezpečení, 
vedoucí k jejich dosažení, udržování a zlepšování, 

b) shodu s požadavky zákona a jeho prováděcích právních předpisů, 
c) integraci všech požadavků podporujících zajišťování jaderné bezpečnosti, radiační 

ochrany, technické bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování 
radiační situace a zabezpečení společně s ostatními požadavky na systém řízení tak, aby 
jaderná bezpečnost, radiační ochrana, technická bezpečnost, zvládání radiačních 
mimořádných událostí, monitorování radiační situace a zabezpečení nebyly ohroženy. 

(1) Systém řízení musí být zaveden a udržován řídícími pracovníky včetně těch, kteří 
vykonávají a hodnotí procesy a činnosti vedoucí k jejich zlepšování za účelem dosažení 
bezpečnostních cílů tak, aby zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a 
zabezpečení měly v rámci systému řízení nejvyšší prioritu při rozhodování. 

§ 4 

Obsah dokumentace systému řízení a způsob jejího vedení 
(1) Dokumentace systému řízení musí obsahovat 
a) prohlášení o politice bezpečnosti a o hodnotách a očekávání vrcholového vedení pro řízení 

podporující jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, zvládání 
radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a zabezpečení včetně 
celkového zlepšování systému řízení, 

b) popis systému řízení, který zahrnuje 
1. popis organizační struktury osoby se zavedeným systémem řízení,  
2. popis povinností a práv osob, které plánují, řídí, provádí a hodnotí procesy a činnosti a 

jejich vzájemných vztahů, způsobu komunikace a způsobu rozhodování, 
3. popis způsobu komunikace s dodavateli, s Úřadem a ostatními osobami, které se 

podílejí na zajišťování jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 
zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a 
zabezpečení, 

4. popis procesů, činností, jejich vzájemného působení, vycházející z politiky 
bezpečnosti a obsahující informace o jejich přípravě, přezkoumání, provádění, 
způsobu zaznamenávání, hodnocení a zlepšování a  

5. popis řízení všech bezpečnostně relevantních záznamů a výčet těchto záznamů .  
c) záznamy dokladující provedené činnosti nebo dosažené výsledky při plnění požadavků na 

systém řízení nebo požadavků na jednotlivé procesy a činnosti nebo na tuto dokumentaci 
navazující. 

(2) Součástí dokumentace systému řízení musí být program systému řízení, který popisuje 
zavedený systém řízení držitele povolení dle § 9 odst. 1, odst. 2 písm. a) až d) a písm. f) 
bod 7, provozuje–li pracoviště III. kategorie, odst. 3 a 4 a odst. 6 písm. a) zákona. 

(3) Dokumentace systému řízení musí být  
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a) zpracována tak, aby postupem v ní popsaným bylo dosaženo cílů činností v ní 
popisovaných, 

b) přezkoumána podle § 5 odst. 4 písm. a) již před svým zavedením a schválena osobami k 
tomu určenými; změny dokumentace podléhají schválení osobami, které schválily původní 
dokumenty, 

c) srozumitelná, čitelná, úplná, jednoznačně a snadno identifikovatelná a sledovatelná ;, 
d) bezpečně ukládána a archivována po dobu stanovenou jiným právním předpisem nebo, 

není-li doba archivace pro konkrétní dokument takto stanovena, po dobu určenou 
dokumentovaným postupem pro proces archivace. 

§ 5 

Rozsah a způsob provádění a řízení procesů a činností, včetně zvláštních procesů 
(1) Proces a činnost musí 

a) být dokumentovány v souladu s § 4 odst. 1 písm. b) bod 1, 
b) být monitorovány a jejich průběh zaznamenáván, 
c) mít stanovenu posloupnost souvisejících procesů a činností a jejich rozhraní a zavedeny 

účinné vzájemné vztahy mezi nimi tak, aby nebyla ohrožena jaderná bezpečnost, radiační 
ochrana, technická bezpečnost, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování 
radiační situace a zabezpečení, 

d) mít určeny procesní role pracovníků a  
e) mít určen soubor schopností, znalostí a dovedností pracovníka, které jsou potřebné pro 

opakované a spolehlivé vykonávání procesních rolí a 
f) zajistit shodu výstupu z nich a její dokumentování s požadavky na tento výstup 

stanovenými v dokumentaci procesu. 
(2) Procesy a činnosti musí být řízeny tak, aby se zajistilo jejich účinné a bezpečné 

provádění a byla zajišťována a zlepšována jaderná bezpečnost, radiační ochrana, technická 
bezpečnost, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a 
zabezpečení. 

(3) Pro každý proces musí být určena osoba zajišťující jeho účinné zavedení do praxe a 
splnění požadavků stanovených v odst. 1 a 2 (dále jen „vlastník procesu“). 

(4) Procesy a činnosti a jejich vstupy a výstupy musí být před jejich zavedením podrobeny 
a) přezkoumání k potvrzení vhodnosti, přiměřenosti a účinnosti (dále jen „přezkoumání“), 
b) ověření k potvrzení souladu s požadavky na jejich vlastnosti (dále jen „ověření“) a 
c) validaci k potvrzení souladu s požadavky na jejich zamýšlené užití (dále jen „validace“), 

z hlediska jaderné bezpečnosti nebo radiační ochrany nebo technické bezpečnosti nebo 
zvládání radiačních mimořádných událostí nebo monitorování radiační situace nebo 
zabezpečení. 

(5) Pro přezkoumání, ověření a validaci procesu a činnosti musí být stanovena kritéria 
přijatelnosti. 

(6) Přezkoumání, ověření a validaci procesu musí provádět vlastník procesu nebo jím 
pověřené osoby, které se nepodílejí na provádění procesu nebo činnosti. 

(7) Procesy a činnosti musí být prováděny za těchto kontrolovaných podmínek: 
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a) dokumentace vztahující se k procesům a činnostem musí být po celou dobu provádění 
procesů nebo činností dostupná všem osobám podílejícím se na provádění procesů nebo 
činností, 

b) v dokumentaci procesů a činností musí být stanoveny správné a úplné požadavky na jejich 
výstupy, včetně požadavků na rozsah prokazování kvality výstupů a stanovena kriteria 
jejich přijatelnosti, 

c) musí být zavedena opatření, aby provádění procesů a činností a zajišťování kvality jejich 
výstupů bylo ve shodě s požadavky uvedenými v dokumentaci procesů a činností a musí 
být stanoveny účinné metody vyhodnocení, oznamování a řešení zjištěných neshod tak, 
aby nebyla ohrožena jaderná bezpečnost, radiační ochrana, technická bezpečnost, zvládání 
radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a zabezpečení, 

d) musí být prováděna kontrola procesů a činností a kontrola kvality jejich výstupů, 
e)  musí být používáno vybavení vhodné k provádění procesů a činností a zajištěny vhodné 

pracovní podmínky a prostředí k jejich provádění, 
f) požadavky na procesy a činnosti musí být známy osobám provádějícím příslušné procesní 

role a tyto osoby musí být způsobilé k provádění stanovené činnosti,  
g) zařízení využívané při procesu nebo činnosti musí být udržováno ve stavu zajišťujícím 

dosažení trvalého souladu výstupu s požadavky na něj kladenými, 
h) musí být prováděna kontrola zařízení využívaného při procesu nebo činnosti dokládající 

jeho stav zajišťující dosažení trvalého souladu výstupu s požadavky na něj kladenými, 
i) zpracovány postupy pro udržování a kontrolu zařízení využívaného při procesu nebo 

činnosti, které zajistí způsobilost zařízení k provádění procesu a činnosti. 
(8) Pokud jsou v dokumentaci procesu nebo činnosti stanoveny kontrolní body, nelze 

v tomto procesu nebo činnosti dále pokračovat bez prokazatelného souhlasu určené osoby, 
vydaného na základě ověření stavu nebo výsledku kontroly. 

(9) Hodnocení účinnosti procesu musí být provedeno porovnáním výstupů procesu 
s požadavky na něj kladenými v dokumentaci systému řízení a jeho výsledky musí být využity 
k přijetí odpovídajících opatření vedoucí ke zlepšení procesu.  

(10) Požadavky na procesy a činnosti prováděné dodavatelským způsobem včetně rozsahu 
a způsobu soustavného hodnocení a způsobu nakládání s výsledky nezávislé kontroly musí být 
stanoveny v dokumentaci systému řízení podle § 4 odst. 1..  

(11) Zvláštní procesy musí být validovány. Tato validace musí prokázat schopnost těchto 
procesů dosáhnout stanovené výsledky. Pro tyto procesy musí být stanoveny požadavky na 
způsobilost osob, postupů a infrastruktury pro proces. Požadavky musí být před použitím a 
opakovaně validovány za předpokládaných provozních podmínek. Zvláštní procesy musí řídit, 
ověřovat, provádět a hodnotit jen kvalifikované osoby, jejichž znalosti a dovednosti musí být 
pravidelně a prokazatelně prověřovány a schváleny. K provádění zvláštních procesů lze užít jen 
technické zařízení, u něhož je pravidelně prověřován soulad s požadavky na zvláštní procesy. 

§ 6 

Způsob plánování v systému řízení a rozsah a způsob provedení dokumentace tohoto 
plánování 

(1) V systému řízení držitele povolení dle § 28 odst. 1 písm. a) zákona musí být 
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a) stanovena strategie a cíle k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační 
ochrany, technické bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování 
radiační situace a zabezpečení, včetně cílů jednotlivých procesů a činností, 

b) stanovena a dokumentována politika bezpečnosti k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné 
bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných 
událostí, monitorování radiační situace a zabezpečení. 
(2) Politika bezpečnosti musí 

a) obsahovat zásady zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, 
technické bezpečnosti zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační 
situace, zabezpečení a kvality řízení procesů a činností a jejich výstupů, 

b) obsahovat cíle a povinnosti vrcholového vedení při zajišťování jaderné bezpečnosti, 
radiační ochrany technické bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událostí, 
monitorování radiační situace, zabezpečení a kvalitu řízení procesů a činností a jejich 
výstupů, 

c) být v souladu s prováděnými procesy a činnostmi a sledovat dosažení cílů k zajišťování a 
zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, zvládání 
radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a zabezpečení, 

d) být srozumitelná s důrazem na prioritu jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a 
zabezpečení a kvalitu řízení, 

e) zahrnovat angažovanost vrcholového vedení k neustálému zlepšování účinnosti systému 
řízení ve vztahu k jaderné bezpečnosti, radiační ochraně, technické bezpečnosti, zvládání 
radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a zabezpečení a kvality 
řízení, 

f) zajistit vzájemnou komunikaci s osobami provádějící procesní role rozhodující při 
zajišťování jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, zvládání 
radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a zabezpečení takovým 
způsobem, aby byla pochopena a uplatněna, 

g) být přiměřeně komunikována s dodavateli takovým způsobem, aby očekávání držitele 
povolení byla pochopena a uplatněna a 

h) být řízeným způsobem pravidelně 1x ročně hodnocena z hlediska jejího naplnění 
a účinnosti. 
(3) V návaznosti na politiku bezpečnosti musí být 

a) vytvořeny a uskutečňovány plány k naplnění cílů a politiky bezpečnosti k zajišťování a 
zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, zvládání 
radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a zabezpečení, včetně 
vytvoření a uskutečňování plánů na poskytování odpovídajících zdrojů, 

b)  plány zlepšovány tak, aby nedocházelo k ohrožení jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, 
technické bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační 
situace a zabezpečení, 

c) plány k naplnění cílů a politiky bezpečnosti dle odst. a) dokumentovány a známy všem 
osobám plnící svěřené činnosti k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, 
radiační ochrany, technické bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událostí, 
monitorování radiační situace a zabezpečení, 

d)  uskutečňování plánů k naplnění cílů a účinnost jejich zlepšování pravidelně kontrolována 
a hodnocena porovnáním s cíli a politikou bezpečnosti, k nimž byly vytvořeny a 

e) přijata účinná opatření k řešení odchylek od plánu a politiky bezpečnosti. 
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§ 7 

Způsob zajištění personálních, technických, materiálových a finančních zdrojů, včetně 
vhodného pracovního prostředí, a jejich využívání 

V systému řízení musí být 
a) stanoven způsob nakládání s personálními, technickými, materiálovými a finančními 

zdroji, vhodné pracovní prostředí, informace a znalosti a dodavatelé (dále jen „zdroje“) a 
zajištěno řízené plánování budoucí potřeby těchto zdrojů, nezbytné ke zlepšování systému 
řízení pro zajištění a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a 
zabezpečení a rozvíjení kultury bezpečnosti, 

b) zavedeno opatření, které zajistí, že osoba dle § 29 odst. 1 zákona je schopna v celém 
spektru zdrojů provádět procesy a činnosti a má stanoveny odpovědnosti za zajišťování a 
zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, zvládání 
radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a zabezpečení, 

c) zajištěno, že osoby na všech úrovních řízení budou vyškoleny v rámci odborné přípravy na 
požadavky systému řízení. Absolvování odborná přípravy musí zajistit, že tyto osoby 
budou schopny vykonávat přidělené činnosti a zajistit, že si budou vědomi významu a 
důležitosti jimi vykovávaných činností pro zajišťování a zvyšování úrovně jaderné 
bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných 
událostí, monitorování radiační situace a zabezpečení,  

d) zajištěno udržování dobrého pracovního prostředí a prováděno přehodnocování 
technického vybavení potřebného k výkonu procesů a činností tak, aby byly prováděny 
bezpečným na efektivním způsobem a 

e) získané informace a znalosti řízeny jako zdroj dle odst.1. 

§ 8 

Práva a povinnosti vrcholového vedení 
(1) Vrcholové vedení má povinnost 

a) zajistit zavedení a udržování účinného systému řízení pro zajišťování a zvyšování úrovně 
jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, zvládání radiačních 
mimořádných událostí, monitorování radiační situace a zabezpečení, včetně jeho změn,  

b) určit a zavést způsoby rozhodování, zejména ve vztahu k nepříznivým nebo neočekávaným 
situacím, 

c) zajistit hodnocení účinnosti systému řízení, jak z nejvyšší úrovně řízení, tak na všech 
nižších úrovních řízení, 

d) zajistit rozpracování strategie, cílů a plánů do politiky bezpečnosti v souladu se zásadami 
zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a 
zabezpečení, tak, aby povinnosti na všech řídících úrovních organizační struktury byly 
v souladu s politikou bezpečnosti,  

e) rozhodovat o způsobu nakládání se zdroji, 
f) zajistit vymezení kvalifikačních požadavků osob jednotlivých řídících úrovní a odbornou 

přípravu a výcvik osob, 
g)  zajistit přehodnocování technického vybavení potřebného k výkonu procesů a činností a  
h) zajistit pravidelné vlastní a nezávislé hodnocení kultury bezpečnosti. 
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(2) Vrcholové vedení má právo 
a) jmenovat osobu, odpovědnou za koordinaci a udržování systému řízení a zajištění shody 

systému řízení s požadavky této vyhlášky; tato osoba musí mít pravomoci nezbytné 
k vykonávaní jí svěřených činností, 

b) schvalovat dokumentaci na nejvyšší řídící úrovni, včetně prohlášení o politice bezpečnosti 
a o hodnotách a očekávání vrcholového vedení, 

c) schvalovat organizační změny, 
d)  provádět nezávislé hodnocení systému řízení, 
e)  provádět dohled nad plněním politiky bezpečnosti z hlediska souladu s cíli a plány a 
f) kontrolovat, zda je provádění plánů k naplnění cílů a politiky bezpečnosti pravidelně 

přezkoumáváno a zda jsou v případě rozporu s cíli přijímána opatření na řešení odchylky 
od plánů v případě potřeby.  

§ 9 

Způsob provádění změn systému řízení 

Změny systému řízení musí být plánovány a prováděny jen na základě návrhu 
zdůvodněného a zhodnoceného z hlediska účelu změny a jejího vlivu jadernou bezpečnost nebo 
radiační ochranu nebo technickou bezpečnost nebo na zvládání radiačních mimořádných 
událostí, nebo monitorování radiační situace nebo zabezpečení. Po jejím provedení musí být 
prokázán vliv změny na úroveň jaderné bezpečnosti nebo radiační ochrany nebo technické 
bezpečnosti nebo na zvládání radiačních mimořádných událostí, nebo monitorování radiační 
situace nebo zabezpečení. O návrhu změn, rozhodnutích o jejich zavedení se zaznamenáním 
časové posloupnosti a zavedení změn musí být vedeny v dokumentaci systému řízení záznamy. 
Zavedení změn musí být monitorováno a vyhodnocováno z hlediska stavu jejího zavedení 
a účinnosti. 

§ 10 

Rozsah a způsob posuzování účinnosti systému řízení včetně procesů a činností a jejich 
změn 

(1) K hodnocení účinnosti systému řízení, potvrzení schopnosti procesů a jejich změn 
dosáhnout plánovaných výsledků a identifikování možnosti jejich zlepšení musí být určeny a 
používány ukazatele výkonnosti podporující zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, 
zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a zabezpečení. Tyto 
výkonnostní ukazatele musí být pravidelně hodnoceny. 

(2) Procesy a činnosti a jejich vstupy a výstupy musí být podrobeny periodickému 
vlastnímu hodnocení k potvrzení vhodnosti, přiměřenosti a účinnosti. 

(3) V systému řízení musí být využíváno provozních zkušeností a opatření pro zhodnocení 
získaného poučení a to jak z vlastních tak vnějších zkušeností. 

(4)  Hodnocení systému řízení musí být prováděno vlastním hodnocením nebo nezávislým 
hodnocením. 

(5) Vlastní hodnocení musí být prováděno vlastníky všech procesů 
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a) k předcházení neshod, které brání dosažení a zlepšování jaderné bezpečnosti, radiační 
ochrany a technické bezpečnosti, nebo které brání zvládání radiačních mimořádných 
událostí nebo zajištění monitorování radiační situace nebo brání zabezpečení stanovené 
prováděcími předpisy k zákonu, 

b) k identifikaci a přijetí nápravných opatření k odstranění neshod a ke zlepšení účinnosti 
systému řízení, kultury bezpečnosti a zlepšení účinnosti procesů a činností a 

c) na všech úrovních řízení. 
(6) Nezávislé hodnocení musí 

a) být prováděno k vyhodnocení účinnosti systému řízení a jeho schopnosti dosáhnout cílů při 
zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a 
zabezpečení a k vyhodnocení účinnosti procesů a činností včetně jejich změn, 

b) být zajišťováno nebo přímo prováděno vrcholovým vedením, 
c) být prováděno v plánovaných údobích zvláštní jednotkou v rámci organizační struktury se 

stanovanými povinnostmi a pravomocemi k plánování a provádění nezávislého hodnocení 
na všech úrovních řízení, 

d) být prováděno osobami, které se nepodílejí na plánování, řízení a provádění procesů nebo 
činností, které jsou předmětem hodnocení a  

e) mít jednoznačné výstupy, které musí být pravidelně, minimálně 1x ročně předkládány 
vrcholovému vedení. 
(7) Nezávislé hodnocení musí zahrnovat 

a) výstupy ze všech forem vlastního hodnocení, 
b) výsledky hodnocení procesů a dosažení cílů při zajišťování a zvyšování úrovně jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, při předcházení vzniku radiačních 
mimořádných událostí, při zajišťování monitorování radiační situace a zabezpečení, 

c) informaci o významných neshodách v systému řízení a o významných neshodách ve 
zdrojích, 

d) informaci o nápravných a preventivních opatřeních k neshodám dle písmene c), 
e) poučení získaná z dobré praxe vlastních či jiných osob a 
f) popis příležitostí ke zlepšení systému řízení. 

(8) Držitel povolení musí provádět hodnocení systému řízení dodavatelů výrobku nebo 
služby, včetně procesů a činností a jejich výstupů z hlediska jejich výkonnosti a k potvrzení 
jejich schopnosti dosáhnout splnění smluvně stanovených požadavků minimálně 1 x za 2 roky 
nebo po ukončení prací na jaderném zařízení. 

§ 11 

Rozsah a způsob řízení neshody 
(1) Procesy, činnosti, jejich vstupy a výstupy a zdroje, které nejsou ve shodě s relevantními 

požadavky pro zajišťování jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, pro 
zvládání radiačních mimořádných událostí, pro zajištění monitorování radiační situace a 
zabezpečení, stanovenými v dokumentaci procesů a činností podle § 4 (dále jen „neshodná 
položka“), podléhají řízení neshod. 

(2) Při řízení neshod v systému řízení musí být 
a) identifikována neshoda neprodleně po jejím zjištění a k jejímu dokumentování, 
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b) ohlášena zjištěná neshoda určeným řídícím pracovníkům subjektu zavádějícího nebo 
udržujícího systém řízení, 

c) určeny a zavedeny způsoby nakládání s neshodnou položkou a požadavky k zamezení 
nevhodného použití neshodné položky, včetně plánu odstranění neshody a 

d) hodnoceny důsledky neshody a možné další důsledky pro jadernou bezpečnost nebo 
radiační ochranu nebo technickou bezpečnost nebo zvládání radiačních mimořádných 
událostí, nebo monitorování radiační situace pro zvládání radiačních mimořádných 
událostí, nebo pro zajištění monitorování radiační situace, nebo zabezpečení při použití 
neshodné položky. 
(3) K nápravě neshod musí být zajištěno 

a) přezkoumání neshody, 
b) rozbor příčiny neshody, 
c) určení způsobu řešení neshody, 
d) vyhodnocení potřeby opatření vedoucích k zabránění opakovaného výskytu neshody 

a stanovení, dokumentování a zavedení nápravných opatření přiměřených důsledkům 
neshody. 
(4) K vyloučení neshod, které by mohly nastat (dále jen „potenciální neshoda“), musí být 

stanoveny požadavky na  
a) vyhledání potenciálních neshody a jejich možných příčin, 
b) vyhodnocení potřeby opatření k zabránění výskytu potenciálních neshod a 
c) určení a zavedení preventivních opatření přiměřených možným příčinám potenciální 

neshody; ke stanovení preventivních opatření se využívat vlastních provozních zkušeností 
i provozních zkušeností jiných subjektů, jsou-li k dispozici. 
(5) Způsob řízení neshod, jejich náprava a vyloučení potencionálních neshod 

v integrovaném systému řízení musí dokumentovány. 

(6) Nápravná a preventivní opatření musí být monitorována a vyhodnocována z hlediska 
stavu jejich zavádění účinnosti. 

§ 12 

Způsob zajištění kvalifikace pracovníků provádějících procesy a činnosti 
(1) V systému řízení musí mít osoby na všech úrovních řízení stanoveny kvalifikační 

požadavky a rozsah odborné přípravy a výcviku pro dosažení a udržování jejich odborné 
způsobilosti. 

(2) Kvalifikace pracovníků v rámci systému řízení musí být dosahována stanovením 
nejnižších přípustných kvalifikačních požadavků na ně, zajištěním jejich odborné přípravy a 
výcviku a hodnocením účinnosti výcviku tak, aby byly tyto osoby schopny vykonávat 
přidělenou činnost a byly seznámeny s vlivem své činnosti na zajišťování a zvyšování úrovně 
jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, zvládání radiačních 
mimořádných událostí, monitorování radiační situace a zabezpečení. 

(3) Zajištění a provedení odborné přípravy a výcviku osob vykonávající procesy a činnosti 
musí být dokumentováno. Odborná způsobilost těchto osob musí být před prvním zahájením 
jejich činnosti a periodicky nezávisle ověřována a trvale udržována. O dosažení a udržení 
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kvalifikace a odborné způsobilosti osob vykonávající procesy a činnosti a hodnocení účinnosti 
výcviku musí být vedeny záznamy. 

(4) Stanovení nejnižších přípustných požadavků na kvalifikaci a odbornou způsobilost 
osob vykonávající procesy a činnosti u dodavatelů v celém dodavatelském řetězci musí být 
v souladu s jinými prováděcími právními předpisy1 a se zohledněním bezpečnostních rizik. 

§ 13 

Způsob zajištění trvalého rozvíjení a pravidelného hodnocení kultury bezpečnosti 
(1) K trvalému rozvíjení kultury bezpečnosti v systému řízení osob dle § 28 odst. 1 zákona 

musí být 
a) zajištěna srozumitelnost a společné pochopení klíčových aspektů kultury bezpečnosti, 
b) zavedeno opatření na podporu dotazovacího a učícího přístupu a vstřícného postoje 

pracovníků a pro odrazení osob od trvalého uspokojení nad úrovní jaderné bezpečnosti, 
radiační ochrany, technické bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událostí, 
monitorování radiační situace a zabezpečení a v podpoře jejich trvalého zlepšování, 

c) zavedeno opatření umožňující osobám účinně a bezpečně plnit svěřené činnosti 
podporující zajištění a zlepšování jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a 
zabezpečení a kultury bezpečnosti zohledňující vzájemné vazby mezi pracovníky, 
technologií a vrcholovým vedením a 

d) poskytovány zdroje na podporu, prosazování postojů a očekávané chování osob tak, aby 
byla zajištěna trvalé rozvíjení kultury bezpečnosti. 
(2) Osoby na všech úrovních řízení, počínaje vrcholovým vedením musí přispívat 

k neustálému posilování a rozvíjení kultury bezpečnosti a provádět pravidelné vlastní 
hodnocení kultury bezpečnosti. 

(3) Vrcholové vedení musí provádět pravidelné nezávislé hodnocení kultury bezpečnosti. 
Výsledky vlastních a nezávislých hodnocení kultury bezpečnosti musí být oznamovány 
transparentním způsobem, na všech úrovních systému řízení. 

(4) Při dosahování a udržování odborné způsobilosti osob vykonávající procesy a činnosti 
musí být rozvíjena kultura bezpečnosti a zohledňovány nejnovější poznatky vědních oborů 
zabývajících se lidským chováním. 

§ 14 

Integrovaný systém řízení při provádění nebo zajišťování radiačních činností 

§ 15 

Náplň programu systému řízení 
(1) Náplň programu systému řízení držitele povolení pro povolované činnosti podle § 9 

odst. 1, odst. 2 písm. a) až d) a písm. f) bod 7, provozuje–li pracoviště III. kategorie, odst. 3 a 4 
a odst. 6 písm. a. 1 až 4 zákona musí odpovídat požadavkům na dokumentaci systému řízení 

                                                 
1  
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dle § 4 odst. 3 a podléhat pravidelným revizím, které ji uvedou do souladu s veškerými 
změnami provedenými v systému řízení. 

(2) Program systému řízení musí obsahovat 
a) identifikační údaje předkladatele, jehož systém řízení dokumentuje; u právnické osoby 

obchodní firmu nebo název, sídlo, formu a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 
b) předmět, místo a rozsah činnosti předkladatele, 
c) s výjimkou pracoviště III. kategorie identifikační údaje přímých dodavatelů výrobků 

využívaných předkladatelem; u právnické osoby obchodní firmu nebo název, sídlo, formu 
a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 

d) výčet procesů a činností, na které se program systému řízení vztahuje s ohledem na druh 
povolované činnosti s vyznačením těch procesů, které budou zajišťovány dodavatelským 
způsobem, 

e) identifikaci bezpečnostně významných procesů a činností s výčtem jednoznačně 
identifikovaných dokumentů, v jejichž rámci se plní požadavky stanovené touto vyhláškou, 

f) identifikaci statutární řídící pozice, odpovědné za celkové zajištění a zlepšování jaderné 
bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných 
událostí, za zajišťování monitorování radiační situace a zabezpečení, včetně stanovených 
kvalifikačních požadavků a požadavků pro dosažení a udržování jejich odborné 
způsobilosti v této funkci, 

g) identifikaci řídící pozice odpovědné za koordinaci a udržování systému řízení a zajištění 
shody systému řízení s požadavky této vyhlášky včetně popisu práv a povinností 
pravomocí, 

h) popis systému řízení předkladatele zahrnující 
1. způsob řízení, 
2. práva, povinnosti a vzájemné vztahy osob, které plánují, řídí, ověřují a hodnotí 

procesy a činnosti, 
3.  vzájemné vazby a členění útvarů nebo pracovních skupin nebo organizačních 

jednotek podílejících se na plánování, řízení, provádění, ověřování a hodnocení 
procesů a činností, na které se  

4. způsob vnitřní komunikace, komunikace s dodavateli a s Úřadem, 
5. způsob zajištění požadavků na systém řízení dle této vyhlášky, vztahující se 

k povolované činnosti včetně odkazů na dokumentaci, podle které se tyto požadavky 
zajišťují, 

6. způsob hodnocení účinnosti systému řízení a procesů a činností včetně popisu principů 
zajištění nezávislosti celkového hodnocení systému řízení a vlastního hodnocení a 
formy zaznamenávání výsledků hodnocení, 

7. způsob ověřování schopnosti dodavatelů dodávat požadovaný výrobek, nebo službu, 
včetně způsobu zajišťování kvality výrobku nebo služby a plnit požadavky podporující 
jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, zvládání radiačních 
mimořádných událostí, monitorování radiační situace a zabezpečení, 

8. s výjimkou pracoviště III. kategorie rozsah a způsob uplatnění požadavků této 
vyhlášky na systém řízení dodavatelů včetně způsobu hodnocení účinnosti systému 
řízení a hodnocení procesů, které jsou prováděny dodavatelským způsobem a 

9. způsob a četnost revizí programu systému řízení. 

§ 16 
Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a 
technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění. 
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§ 17 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 

 

 

Ing. Dana Drábová, Ph. D., v. r. 
předsedkyně 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORN9LVF59A1)



Pracovní návrh 

 
VYHLÁŠKA 

ze dne  
o umísťování jaderného zařízení 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona č. .../... Sb., atomový zákon, 
k provedení § 47 odst. 4 písm. a) až c) zákona: 

Oddíl 1 
Obecná ustanovení 

§ 1 

Předmět úpravy 

Tato vyhláška stanoví: 
a) výčet vlastností území k umístění jaderného zařízení posuzovaných podle § 47 odst. 1 

zákona, 
b) charakteristiky vlastností území podle § 47 odst. 1 písm. a) zákona, při jejichž dosažení je 

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

§ 2 

Pojmy 

Pro účely této vyhlášky se rozumí 
a) vnější událostí událost vzniklá nezávisle na provozu jaderného zařízení, způsobilá 

ovlivnit jaderné zařízení; vnější událostí je událost mající svůj původ v činnosti člověka 
nebo událost způsobená přírodními jevy, 

b) ALTERNATIVA_1 pozemkem jaderného zařízení je ta část území k umístění, kde budou 
v navazujících fázích životního cyklu umístěny systémy, konstrukce a komponenty 
s vlivem na jadernou bezpečnost, které jsou součástí jaderného zařízení,  
ALTERNATIVA_2 pozemkem jaderného zařízení je ta část území k umístění, ve které 
bude v navazujících fázích životního cyklu vymezen areál jaderného zařízení, 

c) hlubinným úložištěm jaderné zařízení pro ukládání radioaktivního odpadu a vyhořelého 
jaderného paliva, které je umístěno pod zemským povrchem. 
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Oddíl 2 
Obecné požadavky na rozsah a způsob posuzování území k umístění jaderného zařízení 

§ 3 

Rozsah posuzování území k umístění jaderného zařízení a výčet posuzovaných vlastností 
území k umístění jaderného zařízení 

(1) Při posuzování území k umístění jaderného zařízení, se posuzuje míra, kterou mohou 
jeho vlastnosti ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační ochranu, zvládání radiačních 
mimořádných událostí a zabezpečení jaderného zařízení a vliv působení jaderného zařízení na 
okolí. 

(2) Posuzování území k umístění jaderného zařízení musí zahrnovat hodnocení vlastností 
území, kterými jsou 
a) přírodní jevy, a to 

1. seismické a geologické a geotechnické jevy, 
2. meteorologické jevy, 
3. hydrologické jevy, 
4. biologické jevy 

b) vnější jevy mající původ v činnosti člověka, a to 
1. pád letadla a jiných objektů, 
2. exploze, požáry a jejich zplodiny, 
3. kolize s ochrannými pásmy, 
4. působení podzemních prostor vzniklých hornickou činností nebo činností 

prováděnou hornickým způsobem, 
c) vlivy jaderného zařízení na okolí, a to z hlediska 

1. uvolňování radioaktivních látek do životního prostředí, 
2. rozložení a hustoty osídlení a jeho vývoje, 
3. využívání půd a vodních zdrojů a 

d) další jevy, které mohou negativně ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační ochranu, 
zvládání radiačních mimořádných událostí a zabezpečení jaderného zařízení. 
(3) Výsledky posuzování území k umístění jaderného zařízení musí být srovnávány s 

vlastnostmi území vylučujícími umístění jaderného zařízení. Dosahují-li vlastnostmi území 
k umístění jaderného zařízení hodnot vlastností území vylučujících umístění jaderného 
zařízení, jaderné zařízení nelze v území umístit. 

§ 4 

Způsob posuzování území k umístění jaderného zařízení 
(1) Hodnocení jevů podle § 3 odst. 2 musí být provedeno také s využitím dostupných 

historických záznamů vztahujících se k území k umístění jaderného zařízení, přístrojově 
zjištěných a zaznamenaných údajů (dále jen „instrumentálně zaznamenané údaje“) a výsledků 
dřívějších průzkumů a hodnocení. 

(2) Hodnocení jevů podle § 3 odst. 2 musí zahrnout analýzu 
a) současného působení a vzájemného ovlivňování těchto jevů, jejich intenzity a doby 

trvání, 
b) vlivu jaderného zařízení, které je v území umístěno v době provádění hodnocení, 
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c) významu délky životního cyklu jaderného zařízení z hlediska prognózy budoucího vývoje 
a 

d) vlivu celkového instalovaného výkonu jaderného zařízení v případě jaderného zařízení 
s jaderným reaktorem. 

Oddíl 3 
Přírodní jevy a vlastnosti území vylučující umístění jaderného zařízení z jejich hlediska 

Seismické a geologické a geotechnické jevy 

§ 5 

Zemětřesení 
(1) Hodnocení zemětřesení musí být prováděno do vzdálenosti 300 km od hranice 

pozemku jaderného zařízení. 

(2) Pro území vymezené v odst. 1 musí být sestavena geologická a seismologická 
databáze zahrnující dostupná geologická, geofyzikální a seismologická data, včetně údajů o 
prehistorických, historických a instrumentálně zaznamenaných zemětřeseních. 

(3) Stanovení seismického ohrožení se provádí na základě seismotektonického hodnocení 
(seismotektonického modelu) území vymezeného v odst. 1 a místních podmínek na pozemku 
jaderného zařízení. Určení seismického ohrožení musí zahrnovat analýzu nejistot. 

(4) Míra seismického ohrožení se vyjadřuje střední hodnotou zrychlení kmitů půdy s 
četností výskytu 10-5 za rok. Zjištěná hodnota musí být zohledněna při projektování jaderného 
zařízení. 

§ 6 

Porušení povrchu území zlomem 
(1) Hodnocenou vlastností území je výskyt zlomu schopného vyvolat posunutí a porušení 

povrchu území. 

(2) Hodnocení rizika porušení povrchu území zlomem musí být provedeno do 
vzdálenosti 25 km od hranice pozemku jaderného zařízení. 

(3) Zlomem schopným vyvolat posunutí a porušení povrchu území je zlom 
a) s prokázaným posunem na povrchu nebo blízko povrchu jednou za 126 000 let nebo 

opakovanými posuny v období před 6 000 000 lety až po současnost, 
b) s výskytem historických zemětřesení nebo skupiny mikrozemětřesení s přímou vazbou 

ohniska otřesu a územního zlomu, 
c) ve strukturním vztahu k jinému známému územnímu zlomu schopnému posunutí 

splňujícího podmínky písmen a) nebo b), existuje-li důvodné podezření, že posun na 
zlomu způsobí posun na dalším zlomu s projevem na povrchu nebo blízko povrchu 
území. 
(4) Vlastností území vylučující umístění jaderného zařízení z hlediska porušení povrchu 

území zlomy je výskyt zlomu schopného posunu s projevem na povrchu nebo blízko povrchu 
na pozemku jaderného zařízení nebo do vzdálenosti do 5 km od jeho hranice.   
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§ 7 

Geologické a geotechnické jevy 
(1) Hodnocení geologických a geotechnických jevů se vztahuje na:  

a) vulkanismus a projevy postvulkanické činnosti, 
b) svahové pohyby včetně sněhových lavin, 
c) propady a deformace povrchu území,  
d) nepříznivé vlastnosti základové půdy a podzemní vody, 

(2)  Vyhodnocení jevů uvedených v odst. 1 písm. a) se provádí do vzdálenosti 25 km od 
hranice pozemku jaderného zařízení a musí být zhodnocen výskyt vulkanických hornin 
mladopliocenního a pleistocenního stáří a projevů postvulkanické činnosti jako jsou bahenní 
sopka, výron plynů, gejzír, horký pramen a minerální voda, prokazatelně spojitelných s 
minulou vulkanickou aktivitou. 

(3) Vyhodnocení jevů uvedených v odst. 1 písm. b) a c) se provádí do vzdálenosti 5 km 
od hranice pozemku jaderného zařízení.  

(4) Vyhodnocení jevů uvedených v odst. 1 písm. b) musí zahrnovat posouzení nestability 
svahů v území vymezeném v odst. 3. 

(5) Posouzení jevů uvedených v odst. 1 písm. c) musí zahrnout posouzení výskytu: 
a) kaveren a krasových formací, 
b) hlubinných dolů, podzemních zásobníků plynu a jiných staveb realizovaných v 

podzemních prostorech, 
c) čerpacích vrtů k těžbě nerostných surovin a podzemní vody na území vymezeném v odst. 

3, včetně ohodnocení rizika možného propadu nebo deformace povrchu ohrožujícího 
bezpečnost jaderného zařízení. 
(6) Vyhodnocení jevů uvedených v odst. 1 písm. d) se provádí na pozemku jaderného 

zařízení a musí zahrnovat posouzení geotechnických vlastností základové půdy a režimu 
podzemní vody včetně jejích chemických vlastností. 

(7) V rámci hodnocení jevů uvedených v odst. 1 musí být prozkoumány zeminy náchylné 
ke ztekucení v důsledku vibrací nebo seismického namáhání a ohodnocen jejich potenciál ke 
ztekucení. 

(8) Vlastností území vylučující umístění jaderného zařízení z hlediska geologických a 
geotechnických jevů je 
a) výskyt vulkanické horniny mladopliocenního a pleistocenního stáří nebo projevu 

postvulkanické činnosti, kterým je bahenní sopka, výron plynů, gejzír, horký pramen a 
minerální voda, prokazatelně spojitelného s minulou vulkanickou aktivitou, a to do 
vzdálenosti 5 km od hranice pozemku jaderného zařízení, 

b) výskyt jevů uvedených v bodě (5) na pozemku jaderného zařízení nebo v takové blízkosti 
od něho a v takovém rozsahu, že hrozí riziko propadu anebo deformace povrchu území s 
vlivem na jadernou bezpečnost, 

c) nemožnost odstranit rizika spojená s rozvojem svahových pohybů s vlivem na jadernou 
bezpečnost, 
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d) existence rizika vyplývajícího z možného ztekucení zemin bez dostupných rozumných 
inženýrských opatření k odstranění rizika tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost jaderného 
zařízení 

e) přetrvávající nevhodná vlastnost základové půdy i po provedení inženýrských opatření k 
odstranění rizika, kterou je: 
1. nevhodnost základové půdy pro zakládání objektů I a II seismické kategorie, pokud 

rychlost střižné vlny Vs v základové půdě pod úrovní zakládání poklesne pod 300 
m.s-1, 

2. únosnost základové půdy menší než 0,2 MPa, 
3. prosedavost a silná bobtnavost základové půdy, nebo 
4. zařazení základové půdy mezi středně- a vysoko-organické. 

§ 8 

Meteorologické jevy 
Hodnocení meteorologických jevů musí zahrnovat působení 

a) vzácné meteorologické události, vichřice a tornáda, 
b) směru a síly větru, 
c) atmosférických srážek, 
d) teploty atmosféry a jejích náhlých změn, 
e) přívalového deště, 
f) blesky, 
g) inverzních stavů a 
h) jiných meteorologických jevů, které jsou způsobilé ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační 

ochranu, zvládání radiačních mimořádných událostí a zabezpečení jaderného zařízení. 

§ 9 

Hydrologické jevy 
(1) Hodnocení hydrologických jevů musí být provedeno z hlediska hydrologických 

vlastností území k umístění jaderného zařízení. 

(2) V rámci hodnocení hydrologických jevů musí být zpracován koncepční 
hydrogeologický model území k umístění jaderného zařízení uvnitř hranice pozemku 
jaderného zařízení vhodný pro posouzení šíření radionuklidu prostřednictvím povrchových a 
podzemních vod. 

(3) Hodnocení hydrologických jevů, kterými jsou záplavy a povodně, musí být 
provedeno z hlediska jejich vlivu na zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, zvládání 
radiačních mimořádných událostí a zabezpečení jaderného zařízení při jeho provozu. 
Hodnocení jejich vlivu musí být provedeno v celém povodí, na kterém se nachází území k 
umístění jaderného zařízení uvnitř hranice pozemku jaderného zařízení. 

(4) Hodnocení hydrologických poměrů musí zahrnout: 
a) meteorologické a hydrologické údaje, 
b) průtokové nebo průlomové vlny způsobené poruchou nebo havárií vodního díla 

vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu, 
c) vliv akumulace vody a vzedmutí hladiny jako důsledek náhlého vzniku přírodních nebo 

technických bariér ovlivňujících přirozený tok a hladinu vod, 
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d) vlivy eroze nebo usazování sedimentů. 
(5) Vlastností území vylučující umístění jaderného zařízení z hlediska hydrologických 

jevů je jeho umístění v záplavovém území. 

§ 10 

Biologické jevy 
Hodnocení biologických jevů musí zahrnovat možné působení 

a) řas, chaluh a sinic, 
b) ryb a jiných vodních živočichů, 
c) zamoření hejny ptáků a roji hmyzu a 
d) zamoření hlodavci a jinými zvířaty. 

 

Oddíl 4 

Vnější jevy mající původ v činnosti člověka a vlastnosti území vylučující umístění 
jaderného zařízení z jejich hlediska 

§ 11 

Rozsah hodnocení vnějších jevů majících původ v činnosti člověka 
Hodnocení vnějších jevů majících původ v činnosti člověka musí být provedeno 
z hlediska rizika plynoucího z výskytu: 

a) průmyslových, vojenských, těžebních, skladovacích a jiných zařízení, ve kterých jsou 
vyráběny nebo skladovány látky snadno hořlavé, výbušné, toxické, dusivé, s korozivními 
účinky nebo látky radioaktivní, v nichž se s těmito látkami manipuluje nebo z nichž se 
mohou uvolňovat, 

b) zdrojů silných vibrací, 
c) technické seismicity, 
d) elektromagnetické interference, 
e) vířivých elektrických proudů, 
f) silniční, železniční a vodní dopravy, 
g) letových tras, 
h) produktovodů, 
i) významných energetických vedení, 
j) ochranných pásem a jejich případné kolize a 
k) domino efektu, který mohou jevy podle písmen a) až j) vyvolat 
tak, aby byla odhalena míra ohrožení jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, zvládání 
radiačních mimořádných událostí a zabezpečení jaderného zařízení. 

§ 12 

Pád letadla a jiných objektů 
(1) Hodnocení pádu letadla a jiných objektů musí být provedeno stanovením 

pravděpodobnosti pádu letadel a jiných objektů,  jejichž dopad převýší projektovým řešením 
předpokládanou odolnost konstrukcí, komponent a systémů s vlivem na jadernou bezpečnost. 
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(2) Hodnocení pádu letadla a jiných objektů musí zahrnout následky dopadu, požáru a 
exploze na jaderné zařízení, je-li podle průběžných výsledků hodnocení pravděpodobnost 
pádu letadla a jiných objektů podle odstavce 1 vyšší než 10-7 za rok. 

(3) Vlastností území vylučující umístění jaderného zařízení z hlediska pádu letadla a 
jiných objektů pravděpodobnost pádu letadla s účinky převyšujícími odolnost konstrukcí 
komponent a systémů s vlivem na jadernou bezpečnost vyšší než 10-7 za rok. 

§ 13 

Exploze, požáry a jejich zplodiny 
(1) Hodnocení požárů, explozí a jejich zplodin musí zahrnout všechny technologické a 

výrobní činnosti probíhající do vzdálenosti 3 km od hranice pozemku jaderného zařízení. 

(2) Hodnocení požárů, explozí a jejich zplodin musí zahrnout posouzení: 
a) vlivu zařízení a provozů, ve kterých jsou skladovány, přepravovány a zpracovávány 

snadno hořlavé, explozivní, toxické, korozivní a radioaktivní látky s ohledem na možnost 
jejich vznícení, výbuchu a uvolnění toxických nebo výbušných plynů včetně možného 
vlivu domino efektu, 

b) vlivu požárů, a to včetně lesních porostů a zemědělsky využívaných území a 
c) možného ucpání kapalných a vzduchových vpustí jaderného zařízení úlomky. 

(3) Vlastností území vylučující umístění jaderného zařízení z hlediska požárů, explozí a 
jejich zplodin je blízkost zdroje rizika, která by mohla ohrozit jadernou bezpečnosti, radiační 
ochranu, zvládání radiačních mimořádných událostí a zabezpečení jaderného zařízení, spojená 
s nemožností provést preventivní nebo ochranná opatření. 

§ 14 

Kolize s ochrannými pásmy 
(1) Hodnocení kolize s ochrannými pásmy musí být provedeno z hlediska možných kolizí 

pozemku jaderného zařízení s ochrannými pásmy vymezenými jinými právními předpisy, 
kterými jsou zejména: 
a) ochranná pásma silnic, dálnic a drah, 
b) ochranná pásma letišť včetně přistávacích a vzletových prostorů, 
c) ochranná pásma plynovodů, ropovodů a dalších produktovodů, podzemních a 

nadzemních zásobníků, 
d) ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy a ochranná pásma zařízení na výrobu či 

rozvod tepelné energie, 
e) chráněná ložisková území, dobývací prostory, 
f) ochranná pásma objektů rozhlasových a televizních vysílačů, 
g) ochranná pásma zvláště chráněných území a 
h) ochranná pásma vodních zdrojů. 

(2) Vlastností území vylučující umístění jaderného zařízení z hlediska kolize s 
ochrannými pásmy je zasahování do ochranného pásma dálnice nebo celostátní nebo 
regionální dráhy. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORN9LVF59A1)



 - 8 - 

Oddíl 5 
Vliv jaderného zařízení na okolí a vlastnosti území k umístění vylučující umístění 

jaderného zařízení z jeho hlediska 

§ 15 

Uvolňování radioaktivních látek do životního prostředí 
(1) Hodnocení uvolňování radioaktivních látek do životního prostředí musí být 

provedeno z hlediska přenosu radioaktivních látek atmosférou, povrchovými a podzemními 
vodami a musí zahrnout: 
a) meteorologickou charakteristiku území k umístění jaderného zařízení nebo místa blízkého 

předpokládanému území k umístění jaderného zařízení, obsahující regionální orografy, 
zastoupení jednotlivých kategorií stability atmosféry, převažující rychlost a směr větru, 
průměrnou teplotu a vlhkost vzduchu, průměrné srážky a dlouhotrvající inverze, 

b) popis šíření radioaktivních látek v atmosféře, který musí být vytvořen s použitím 
vhodného výpočetního modelu zohledňujícího všechny uvažované podmínky šíření 
výpustí do atmosféry a všechny možné expoziční cesty obyvatelstva v důsledku těchto 
výpustí, 

c) hydrologickou charakteristiku popisující stav povrchových a podzemních vod v území k 
umístění jaderného zařízení, včetně zhodnocení nakládání s vodami, jež je třeba 
k zajištění provozu jaderného zařízení, 

d) popis šíření radionuklidu povrchovými a podzemními vodami, který musí být vytvořen s 
použitím vhodného výpočetního modelu zohledňujícího všechny uvažované podmínky 
šíření výpustí do hydrosféry a všechny možné expoziční cesty obyvatelstva v důsledku 
těchto výpustí a 

e) provedení měření výchozích hodnot obsahu radioaktivních látek ve složkách životního 
prostředí. 
(2) Vlastností území vylučující umístění jaderného zařízení z hlediska uvolňování 

radioaktivních látek do životního prostředí je způsobilost normálního provozu jaderného 
zařízení umístěného v území způsobit ozáření jednotlivce z kritické skupiny obyvatelstva 
větší, než je dáno optimalizační mezí. 

§ 16 

Rozložení a hustota osídlení a jeho vývoj 
(1) Hodnocení rozložení a hustoty osídlení a jeho vývoje musí být provedeno z hlediska 

možných radiačních důsledků rozptylu radioaktivních látek při jednotlivých provozních 
stavech jaderného zařízení. 

(2) Hodnocení rozložení a hustoty osídlení a jeho vývoje musí být provedeno do 
vzdálenosti 100 km od hranice pozemku jaderného zařízení. 

(3) Hodnocení rozložení a hustoty osídlení a jeho vývoje musí využívat 
a) výsledky posledního provedeného sčítání lidu, domů a bytů, 
b) údaje o hustotě obydlení jednotlivých sídel, 
c) údaje o denní, týdenní a sezónní změně osídlení a 
d) údaje o existenci a využívání veřejně přístupných budov. 
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(4) Vlastností území vylučující umístění jaderného zařízení z hlediska rozložení a hustoty 
osídlení a jeho vývoje je rozložení obyvatelstva a sídelních útvarů neumožňující zavedení 
opatření na ochranu obyvatelstva pro případ radiační mimořádné situace. 

Oddíl 6 
Zvláštní kritéria pro výběr hlubinného úložiště 

§ 17 
(1) Izolační a zádržné vlastnosti horninového prostředí v kombinaci s inženýrskými 

bariérami musí zajistit, aby uložené radioaktivní odpady a vyhořelé jaderné palivo 
nezpůsobilo ozáření jednotlivce z kritické skupiny obyvatelstva větší, než je dáno 
optimalizační mezí. 

(2) Geologická stavba území k umístění hlubinného úložiště musí zaručit stabilitu 
hlubinného úložiště po dobu nejméně 100 000 let. K získání průkazu o stabilitě území 
k umístění hlubinného úložiště musí být použity dostupné informace o tektonické a 
geodynamické stabilitě území a jeho okolí. 

(3) Horninové prostředí území k umístění hlubinného úložiště a jeho okolí musí: 
a) zajistit izolaci uloženého radioaktivního odpadu od životního prostředí a procesů, které 

v něm probíhají a jsou způsobilé hlubinné úložiště narušit a 
b) vytvořit geochemicky, geomechanicky, a hydrogeologicky vhodné prostředí pro 

dlouhodobé fungování inženýrských bariér. 
(4) K prokázání splnění požadavků podle odstavce 3 musí být použity archivní podklady 

a výsledky geologických průzkumných prací. 

§ 18 
(1) Hydrogeologické vlastnosti horninového prostředí území k umístění hlubinného 

úložiště a jeho okolí musí splňovat podmínky nízké propustnosti, nízké rychlosti proudění a 
vysokého stáří podzemní vody tak, aby byla co nejvíce omezena migrace uvolněných 
radionuklidů. 

(2) Horninové prostředí území k umístění hlubinného úložiště a jeho okolí musí být co 
nejvíce homogenní s minimálním výskytem petrograficky i mechanicky odlišných typů 
hornin a nepostižené hydrotermálními a jinými druhotnými přeměnami. 

(3) Horninové prostředí území k umístění hlubinného úložiště uvažované pro uložení 
radioaktivního odpadu uvolňujícího teplo nebo vyhořelého jaderného paliva musí být schopno 
přizpůsobit se geomechanickým a geochemickým změnám způsobených tepelnou zátěží 
úložiště. 

(4) Posuzování území k umístění hlubinného úložiště musí zohlednit, že hlubinné úložiště 
bude umístěno nejméně 300 m pod zemským povrchem. 
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Oddíl 7 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

§ 19 

Přechodné ustanovení 
(1) Posuzování kritérií rozhodných pro umístění jaderného zařízení zahájené před dnem 

nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle dosavadních právních předpisů. 

(2) Proces umísťování jaderných zařízení, který byl zahájen přede dnem účinnosti této 
vyhlášky, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. 

§ 20 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 

 

 

Ing. Dana Drábová, Ph. D., v. r. 
předsedkyně 
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Pracovní návrh 

 

VYHLÁŠKA 
ze dne  

o vybraných zařízeních 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona č. .../... Sb., atomový zákon, 
k provedení § 24 odst. 7, § 56 odst. 2 písm. a) a b), § 57 odst. 3 písm. a) až c), § 58 odst. 7 
písm. a) až c) a § 59 odst. 4 písm. a) a b) zákona: 

§ 1 
Předmět právní úpravy 

Tato vyhláška upravuje: 
a) požadavky na obsah dokumentace pro povolovanou činnost, 
b) rozsah a způsob zajišťování kvality vybraného zařízení v procesu jeho navrhování, 

výroby, montáže, obstarávání, uvádění do provozu a provozu, 
c) druhy záznamů zajišťování kvality vybraného zařízení a způsob jejich vedení, 
d) technické požadavky na vybrané zařízení a část vybraného zařízení, 
e) požadavky na způsob zajišťování shody vybraného zařízení a části vybraného zařízení 

s technickými požadavky, 
f) požadavky na dokumentaci zajišťování shody vybraného zařízení a části vybraného 

zařízení s technickými požadavky, 
g) postupy a rozsah posouzení shody vybraného zařízení s technickými požadavky, 
h) požadavky na dokumentování posouzení shody vybraného zařízení s technickými 

požadavky, 
i) jednotlivé postupy, které osoby podle § 58 odst. 2 zákona mohou uplatnit k posouzení 

shody vybraného zařízení s technickými požadavky, 
j) rozsah a způsob prověřování shody provozovaného vybraného zařízení s technickými 

požadavky, 
k) způsob dokumentování a obsah dokumentace prověřování shody provozovaného 

vybraného zařízení s technickými požadavky. 

§ 2 
Pojmy 

Pro účely této vyhlášky se rozumí 
a) dílem vybraného zařízení, každá součást vybraného zařízení potřebná k sestavení nebo 

montáži vybraného zařízení nebo sestavy vybraných zařízení,  
b) sestavou vybraného zařízení soubor samostatných dílů vybraného zařízení nebo soubor 

několika propojených vybraných zařízení, která  
1. jsou spojena a provedena tak, aby byla vzájemně slučitelná, nebo 
2. tvoří funkční celek pro plnění stanovené bezpečnostní funkce a pro bezpečnost sestavy 

je nezbytná přítomnost všech vybraných zařízení a  
3. jsou smontována jedním dodavatelem, 

c) svařováním proces, jejichž výsledkem je nerozebíratelný spoj kovových materiálů, 
vzniklý přetavením, zahrnující zejména tavné svařování a natavování kovů, pájení nebo 
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nástřiky funkčních ploch, s použitím přídavného materiálu nebo bez přídavného materiálu, 
včetně tepelného dělení  

d) opravou vybraného zařízení zásah do provozovaného vybraného zařízení nebo jeho části, 
kterým se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození, jehož 
účelem je uvedení do provozuschopnéno stavu a kterým se nemění jeho technická 
specifikace a účel použití, 

e) údržbou vybraného zařízení soubor činností prováděných za účelem zachování 
provozuschopnosti vybraného zařízení, zhodnocení jeho technického stavu anebo 
spojených s výměnou opotřebených nebo poškozených částí a dílů vybraného zařízení,  

f) tlakovým zařízením vybrané zařízení namáhané tlakem pracovního media s nejvyšším 
pracovním tlakem přesahujícím 0,05 MPa, zahrnující bezpečnostní výstroj, tlakovou 
výstroj nebo elektrickou výstroj, která zajišťuje jeho funkčnost a prvky připojené k 
součástem vystaveným tlaku. 

g) technickou dokumentací soubor dokumentů stanovených touto vyhláškou, kterými 
výrobce dokladuje navrhování a způsob výroby vybraného zařízení nebo jeho části a 
způsob ověřování jeho technického stavu v provozu po celou dobu životnosti, 

h) průvodní technickou dokumentací soubor dokumentů stanovených touto vyhláškou, 
kterými výrobce dokladuje stav vybraného zařízení nebo jeho části po ukončení výroby 
montáže, opravy nebo změny vybraného zařízení dle § 48 odst. a) písm. 1 a b) písm. 1 
zákona. 

§ 3 
Rozsah a způsob provedení seznamu vybraných zařízení 

(1) Seznam vybraných zařízení musí v textové části identifikovat jednotlivá vybraná zařízení 
s uvedením jejich bezpečnostních tříd a musí vybraná zařízení kategorizovat dle § 43 
odst.2 zákona. 

(2) Ve výkresové části seznamu vybraných zařízení musí být: 
a)  schematicky zobrazeny technologické systémy a stavební části jaderného zařízení, 

které obsahují vybraná zařízení, s odlišujícím vyznačením bezpečnostních tříd a 
zvýrazněním hranic mezi vybraným a jiným zařízením nebo ostatními částmi stavby 
jaderného zařízení, a 

b) vyznačeny identifikační údaje vybraných zařízení a další údaje, ze kterých je 
jednoznačně zřejmá funkce vybraného zařízení v systému nebo umístění vybraného 
zařízení v rámci stavby jaderného zařízení. 

(3) Součástí seznamu vybraných zařízení musí být pravidla pro: 
a) určení hranic mezi systémy, zařízeními nebo částmi stavby jaderného zařízení 

zabezpečujícími bezpečnostní funkce a ostatními systémy zařízení nebo částmi stavby 
jaderného zařízení a 

b) určení hranic mezi jednotlivými bezpečnostními třídami vybraných zařízení. 
(4) Seznam vybraných zařízení musí odpovídat v etapě přípravy výstavby jaderného zařízení 

požadavkům přijatých v projektu jaderného zařízení a v etapě provozu jaderného zařízení 
skutečnému provedení jaderného zařízení. 

§ 4 
Požadavky na zajišťování kvality při navrhování vybraného zařízení 

(1) Při navrhování vybraného zařízení, zahrnujícího jeho vývoj, konstrukci a projektování 
(dále jen „proces návrhu“) musí být 
a) přezkoumání vstupů procesu návrhu provedeno z hlediska jaderné bezpečnosti, 

technické bezpečnosti, radiační ochrany, zvládání radiačních mimořádných událostí a 
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zabezpečení k vyhodnocení jejich souladu s požadavky jiných právních předpisů 
vztahujících se k vybranému zařízení a stanovenými technickými specifikacemi pro 
vybrané zařízení,  

b) přezkoumání procesu návrhu provedeno k vyhodnocení schopnosti výstupu procesu 
návrhu plnit požadavky stanovené ve vstupech procesu návrhu a požadavky na 
zamýšlené použití vybraného zařízení, 

c) ověření procesu návrhu provedeno ke zjištění, zda výstupy z procesu návrhu splňují 
požadavky jiných právních předpisů vztahující se k vybranému zařízení a stanovené 
technické specifikace na vybrané zařízení z hlediska jaderné bezpečnosti, technické 
bezpečnosti, radiační ochrany, zvládání radiačních mimořádných událostí a 
zabezpečení a zda je stanoven způsob řešení odchylek od těchto požadavků; ověření 
procesu návrhu musí být provedeno kvalifikovanými osobami, které proces návrhu 
prováděly a zároveň kvalifikovanými osobami nezávislými,  

d) zpracována konečná výstupní dokumentace procesu návrhu (dále jen „návrh 
vybraného zařízení“), 

e) ověřen návrh vybraného zařízení ve vztahu ke vstupům procesu návrhu 
kvalifikovanými osobami dle § 58 odst. 2 zákona,  

f) vybrané zařízení navrženo v souladu s technickými požadavky na vybrané zařízení 
stanovenými touto vyhláškou, 

g) validace návrhu vybraného zařízení prováděna ke zjištění, zda návrh splňuje 
požadavky na zamýšlené použití vybraného zařízení z hlediska jaderné bezpečnosti, 
technické bezpečnosti, radiační ochrany, zvládání radiačních mimořádných událostí a 
zabezpečení, a 

h) návrhem vybraného zařízení vymezeny části vybraného zařízení a stanoveny technické 
požadavky na ně; pokud žádný díl vybraného zařízení samostatně neovlivňuje 
technickou bezpečnost, pak se posouzení shody vztahuje pouze na vybrané zařízení 
jako celek. 

(2) Návrh vybraného zařízení zařazeného v bezpečnostní třídě 1 a 2 musí stanovit 
a) kritéria pro spolehlivost a sledování životnosti vybraného zařízení, podmínky pro 

zacházení s vybraným zařízením a pro jeho provozování a 
b) kritéria přijatelnosti pro plnění bezpečnostních funkcí vybraného zařízení a 

pro zajištění kvality vybraného zařízení v souladu s technickými požadavky 
stanovenými touto vyhláškou. 

§ 5 
Požadavky na zajišťování kvality při obstarávání vybraného zařízení 

Při obstarávání vybraného zařízení musí být 
a) v dokumentaci pro obstarávání stanoveny správné a úplné požadavky na vybrané 

zařízení, včetně požadavků na rozsah zajišťování kvality, 
b) předem stanoveny požadavky na výběr a hodnocení dodavatele vybraného zařízení 

podle jeho schopnosti dodávat vybrané zařízení, 
c) dodavatel vybraného zařízení vybírán a hodnocen na základě požadavků podle 

písmene b), 
d) v průběhu obstarávání prováděn dohled nad dodavatelem vybraného zařízení, 
e) předem stanoveny požadavky na oznamování neshod vybraného zařízení s 

dokumentací pro obstarávání dodavateli vybraného zařízení a na jejich řešení,  
f) záznamy z obstarávání dostupné před uvedením vybraného zařízení do provozu, 
g) předem v dohodnutém rozsahu držitelem povolení dle § 9 odst.1 písm. b) až f) a odst. 

h) zákona přezkoumána dokumentace systému řízení dodavatele vybraného zařízení 
z hlediska plnění požadavků na zajišťování kvality vybraného zařízení podle 
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hodnotících hledisek stanovených pro dokumentaci systému řízení jiným právním 
předpisem 1. 

§ 6 
Požadavky na zajišťování kvality při výrobě a montáži vybraného zařízení 

Při výrobě a montáži vybraného zařízení musí být  
a) technická specifikace vybraného zařízení nebo její změny stanovená projektem 

jaderného zařízení a obsahující požadavky k zajištění jaderné bezpečnosti a radiační 
ochrany dostupná, 

b) způsob výroby a montáže včetně kontrol vybraného zařízení dokumentován v souladu 
s požadavky stanovenými v návrhu vybraného zařízení, 

c) zajištěny výchozí materiály a polotovary pro výrobu a montáž vybraného zařízení, 
d) stanoven druh, způsob a rozsah přezkoumání, ověření a validace vybraného zařízení, 

včetně kritérií přijatelnosti, před jeho zamýšleným použitím,  
e) vybrané zařízení nezaměnitelným způsobem identifikováno, 
f) identifikace vybraného zařízení řízeným způsobem udržována, 
g) dostupné informace o současném nebo minulém stavu, umístění a používání 

vybraného zařízení nebo o současném nebo minulém způsobu zacházení s vybraným 
zařízením kdykoli v průběhu procesu výroby, 

h) vybrané zařízení dodáváno ve stavu umožňujícím ověření procesu výroby a montáže,  
i) v rámci konečného posouzení ověřena shoda vybraného zařízení s požadavky 

specifikovanými v dokumentovaných postupech a pracovních dokumentech pro jeho 
výrobu, 

h)  zajištěna shoda dodaného vybraného zařízení či výchozích materiálů a polotovarů s 
požadavky na vybrané zařízení dokladována záznamy,  

i) záznamy z výroby a montáže dostupné před uvedením vybraného zařízení do provozu. 

§ 7 
Požadavky na zajišťování kvality při uvádění do provozu a provozu vybraného zařízení 
Při uvádění do provozu vybraného zařízení a jeho provozu, včetně údržby, oprav a změn 
vybraného zařízení, musí být 
a) dokumentován 

1. způsob identifikace vybraného zařízení, a  
2. způsob získání a uchování informací o současném a minulém stavu, umístění a 

používání vybraného zařízení, nebo o současném a minulém způsobu zacházení 
s vybraným zařízením, 

b) zpracovány, zaváděny a udržovány plány a programy provádění kontrol vybraných 
zařízení při uvádění do provozu a v průběhu provozu a plány a programy provádění 
údržby, oprav a technických změn vybraného zařízení v souladu s požadavky 
stanovenými v dokumentaci systému řízení a zajištěna realizace kontrol,  

c) dokumentováno a zajištěno použití náhradních dílů vybraného zařízení, které splňují 
požadavky stanovené v technické specifikaci vybraného zařízení a technické požadavky 
stanovené touto vyhláškou, 

d) dokumentováno plánování a způsob provádění opravy a údržby dokumentován v souladu 
s požadavky stanovenými v dokumentaci pro opravy a údržbu, včetně způsobu zajištění 
její realizace, a  

e) zajištěno, že manipulace s vybraným zařízením a jeho skladování prováděna způsobem, 
který zabrání poškození, nežádoucímu použití nebo zničení vybraného zařízení nebo jeho 
části. 

                                                 
1 Vyhláška o systému řízení  
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f) záznamy z etapy uvádění do provozu dostupné před uvedením vybraného zařízení do 
provozu. 

§ 8 
Požadavky na osoby podílející se na zajišťování kvality vybraného zařízení 

(1) Držitel povolení podle § 9 odst. 1 písm. b) až h) musí stanovit požadavky na kvalifikaci, 
odbornou přípravu a způsob jejího ověřování u osob, které plánují, řídí, provádějí a 
hodnotí procesy a činnosti vztahující se k zajišťování kvality při navrhování, obstarávání, 
výrobě, uvádění do provozu a provozu vybraných zařízení včetně osob, které 
v jednotlivých fázích životního cyklu kontrolují vybraná zařízení; u procesů a činností 
prováděných dodavatelským způsobem musí zajistit stanovení požadavků na kvalifikaci 
osob smluvně. 

(2) Osoby, které plánují, řídí, provádějí a hodnotí procesy a činnosti vztahující se 
k zajišťování kvality při navrhování, obstarávání, výrobě, uvádění do provozu a provozu 
vybraných zařízení musí mít stanoveny požadavky na kvalifikaci tak, aby zohledňovaly 
úroveň jejich aktuálních znalostí, dovedností, návyků a postojů, které získaly 
absolvovaným školním vzděláním, odbornou přípravou zaměřenou na charakter 
vykonávaných činností na konkrétním pracovním místě a délku odborné praxe. 

(3) Provádět hodnocení stavu vybraných zařízení a jejich částí z hlediska jejich kvality po 
ukončení jeho výroby nebo montáže, při uvádění do provozu, provozování vybraného 
zařízení, jeho údržby nebo opravách včetně ověření použitých materiálů, ze kterých jsou 
vyrobeny, provádět kontroly průvodní technické dokumentaci podle části II přílohy č. 2 
nebo ověření dokumentace oprav, údržby z hlediska správnosti a úplnosti musí jen osoby, 
které mají  
a) předepsané vysokoškolské vzdělání technické směru v strojním, elektrotechnickém a 

stavebním oboru nebo úplné středoškolské vzdělání technického směru v strojním, 
elektrotechnickém a stavebním oboru, 

b) nejméně pětiletou praxi v oboru strojních, elektrotechnických nebo stavebních 
vybraných zařízení u osob se středoškolským vzděláním nebo tříletou praxi, a u osob 
s vysokoškolským vzděláním v příslušném oboru dle písm. a), 

c) platné doklady o absolvování odborné přípravy a  
d) platné doklady o kvalifikaci.  

(4) Kvalifikace osob dle odst. 1 a 2, včetně jejich vzdělávání a odborné přípravy musí být 
dokumentována záznamy.  

§ 9 
Požadavky na dokumentaci zajišťování kvality vybraných zařízení 

(1) Dokumentace zajišťování kvality vybraného zařízení musí být zpracována a řízena tak, 
aby požadavky na zajištění kvality vybraného zařízení v ní uvedené byly odstupňovány 
s ohledem na jeho zařazení do bezpečnostní třídy podle jiného právního předpisu2 a 
splněním těchto požadavků bylo dosaženo úrovně kvality nezbytné k zajištění jaderné 
bezpečnosti, technické bezpečnosti, radiační ochrany, zvládání radiačních mimořádných 
událostí a zabezpečení.  

(2) Dokumentace zajišťování kvality vybraného zařízení musí být zpracována pro všechny 
etapy životního cyklu vybraného zařízení počínaje návrhem vybraného zařízení a jeho 
dílů, až po jeho vyřazení z provozu. 

(3)  Záznamy musí prokazovat plnění požadavků na zajišťování kvality vybraného zařízení, a 
to 
a) správnost a úplnost dokumentace zajišťování kvality vybraného zařízení dodavatelem 

na základě předem provedeného přezkoumání této dokumentace a pořízeném záznamu 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORN9LVF59A1)



 6 

z tohoto přezkoumání držitelem povolení dle § 9 odst.1 písm. b) až f) a odst. h) zákona 
v souladu s § 6 odst.g.  

b) aktuální stav kvality vybraného zařízení po ukončení výroby, který bude akceptován 
při montáži nebo při dalším použití vybraného zařízení v souladu s § 7 odst. h) a i), 

c) aktuální stav kvality vybraného zařízení po jeho montáži a kontrolách před uvedením 
do provozu jako průkaz o schopnosti jeho bezpečného provozu v souladu s § 7 odst. h) 
a i), 

d) skutečnost, že vybrané zařízení je provozováno, udržováno, a podrobováno kontrolám 
v souladu se stanovenými požadavky projektu jaderného zařízení a schválenými 
technickými specifikacemi, programy kontrol, programy údržby a postupy údržby a 
v souladu se zákonnými a správními požadavky a v souladu s § 8 odst. b) a d) ,  

e) skutečnost, že osoby, které plánují, řídí a hodnotí procesy vztahující se k návrhu, 
výrobě, obstarávání, uvádění do provozu, provozu splňují požadavky na kvalifikaci k 
prováděným činnostem dle § 9 ,  

f) skutečnost, že je prováděno plánování a provádění údržby, oprav, výměn nebo změny 
vybraného zařízení, včetně průkazu, o kvalitě použitých náhradních dílů v souladu s § 
8 odst. c) a d), 

g) skutečnost, že v případě zjištěných neshod s požadavky stanovenými v dokumentaci 
systému řízení byla zajištěna jejich náprava a preventivní opatření proti neshodám. 

(4) Záznamy o zabezpečování kvality vybraného zařízení jsou 
a) u vybraných zařízení bezpečnostní třídy 1 až 3 záznamy o posouzení a vyhodnocení 

neshod s dokumentovanými postupy vztahujícími se k vybraným zařízením 
zjištěných při obstarávání vybraných zařízení a v průběhu jejich výroby nebo 
provozu, 

b) u vybraných zařízení bezpečnostní třídy 1 až 3 záznamy týkající se zvláštních procesů 
v rozsahu stanoveném v dokumentaci systému řízení, 

c) u tlakových zařízení, která jsou vybranými zařízeními bezpečnostní třídy 1 nebo 2 
záznamy dokladující splnění požadavků na kvalitu vybraného zařízení včetně 
požadavků na kvalifikaci pracovníků provádějících kontroly a ověření návrhu 
vybraného zařízení z hlediska splnění všech kritérií přijatelnosti kladených na vybrané 
zařízení, na jeho díly a na materiály použité k jeho výrobě, nebo 

d) u tlakových zařízení, která jsou vybranými zařízeními bezpečnostní třídy 1 nebo 2 
záznamy dokladující vady, které byly zjištěny kontrolou a odstraněny, způsob 
provedení oprav tohoto vybraného zařízení a vědomě ponechané přípustné vady, které 
jsou dále řízeným způsobem sledovány a hodnoceny. 

(5) Záznamy o zajišťování kvality vybraných zařízení uvedené v odstavci 3 musí být 
bezpečně uchovávány po celou dobu životnosti vybraného zařízení od navrhování 
vybraného zařízení a jeho dílů po jeho vyřazení z provozu. 

(6) Záznamy musí dokladovat splnění požadavků na kvalitu vybraného zařízení a jeho částí 
v rozsahu a způsobem, který umožní kdykoliv posoudit, zda stav vybraného zařízení 
odpovídá příslušným technickým specifikacím. 

§ 10 
Technické požadavky na vybrané zařízení a část vybraného zařízení 

(1) Pro vybrané zařízení a jeho část musí být stanoveny technické požadavky k zajištění 
technické bezpečnosti, které jsou v souladu s touto vyhláškou a závaznou technickou 
specifikací pro vybrané zařízení určenou projektem jaderného zařízení. 

(2) Technické požadavky na vybrané zařízení a jeho část stanoví část I přílohy č. 1. 
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§ 11 
Požadavky na způsob zajišťování shody vybraného zařízení a části vybraného zařízení 

s technickými požadavky a požadavky na jeho dokumentování 
(1) Zajišťování shody vybraného zařízení a části vybraného zařízení s technickými 

požadavky musí být prováděno tak, aby nezbytné činnosti, uplatněné postupy a 
technickoorganizační opatření v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu směřovaly 
k prokazatelnému a úplnému posouzení nebo prověření shody při navrhování, výrobě, 
montáži, uvádění do provozu, provozu, údržbě nebo opravě vybraného zařízení nebo jeho 
části s technickými požadavky v souladu s požadavky § 13 nebo § 14 této vyhlášky a 
byly dokladovány záznamy.  

(2) Při zajišťování shody vybraného zařízení nebo jeho části musí být 
a) držitelem povolení stanoveny správné a úplné požadavky na obstarávání 

vybraného zařízení nebo části vybraného zařízení v souladu s § 6, včetně 
požadavků na typ, množství, podmínky a termíny dodání, úroveň zajišťování 
kvality vybraného zařízení nebo jeho části podle jeho zařazení bezpečnostní 
třidy, včetně kritérií přijatelnosti a požadavků na bezpečný provoz v souladu 
s touto vyhláškou, 

b) k provedení prací na vybraném zařízení nebo části vybraného zařízení vytvořen 
dodavatelský systém s potřebnými zdroji a se zavedenou vnější i vnitřní 
komunikací včetně systému vzájemné nezávislé kontroly, 

c) dodavatelem zajištěno zpracování plánů kvality, plánů a programů kontrol a 
zkoušek a technických dodacích podmínek včetně systému jejich 
přezkoumávání; musí být stanoveny požadavky na plány kvality, plány a 
programy kontrol a zkoušek a na technické podmínky, které budou uplatňovány 
spolu se zavedením kontrolních mechanismů a způsobů vzájemné komunikace 
v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce pro dané vybrané zařízení nebo 
jeho části, 

d) dodavatelem zaveden systém kontrol a zkoušek vybraného zařízení nebo části 
vybraného zařízení odpovídající fázi životního cyklu vybraného zařízení, 
kterými se ověřuje soulad s předepsanými postupy a zpracovanými záznamy 
z kontrol, 

e) dodavatelem zajištěno posouzení shody vybraného zařízení nebo části 
vybraného zařízení dle § 13 této vyhlášky, 

f) kontrolován průběh činností na vybraném zařízení po celou dobu životního 
cyklu vybraného zařízení nebo jeho části, k čemuž má držitel povolení i 
dodavatel vytvořený a zavedený systém nezávislé kontroly, 

g)  dodavatelem provedeno konečné posouzení vybraného zařízení s technickými 
požadavky stanovenými v postupech pro výrobu nebo montáž nebo uvádění do 
provozu nebo opravu nebo údržbu a touto vyhláškou dokladované záznamy a  

h) dodavatelem zpracována a předložena držiteli povolení dokumentace vztahující 
se k vybranému zařízení v rozsahu stanoveném smluvním vztahem mezi 
dodavatelem a držitelem povolení.  

(3) Způsob zajišťování shody vybraného zařízení a části vybraného zařízení s technickými 
požadavky při jeho výrobě a montáži stanoví část II přílohy č. 1. 

(4) Po ukončení výroby, montáže, uvedení do provozu, údržby nebo opravy vybraného 
zařízení nebo jeho části nebo sestavy vybraného zařízení musí být jejich stav z hlediska 
technické bezpečnosti dokladován v průvodní technické dokumentaci. Požadavky na 
průvodní technickou dokumentaci stanoví část II přílohy č. 2 této vyhlášky. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORN9LVF59A1)



 8 

§ 12 
Způsoby a rozsah posuzování shody výroby vybraného zařízení a části vybraného 

zařízení s technickými požadavky a požadavky na jeho dokumentování  
(1) Posuzování shody a jeho dokumentování se musí provádět v souladu s odst. 2 až 4 a s 

postupy posuzování shody upravenými v příloze č. 4. Posuzování shody vybraného 
zařízení se musí provádět před jejím použitím v jaderném zařízení. 

(2) Posuzování shody postupem, u něhož je stanovená účast autorizované osoby podléhají 
a) vybraná zařízení tlaková 1 bezpečnostní třídy tvořící hranici tlakového okruhu 

chladiva jaderného reaktoru zahrnující tlakové nádoby a parogenerátory 
pracující s radioaktivními látkami, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,05 
MPa a jejichž objem je větší než 10 litrů, nebo čerpadla, potrubí a armatury 
pracující s radioaktivními látkami s nejvyšším pracovním tlakem přesahujícím 
0,05 MPa o světlosti nad DN 70, 

b) vybraná zařízení zařazená v bezpečnostní třídě 2, a to 
1. tlakové nádoby, nádrže a chladiče pracující s nejvyšším pracovním tlakem 

přesahujícím 0,05 MPa a jejichž objem je větší než 10 l systémů zabezpečujících 
chlazení reaktoru, kompenzaci objemu a systémů chlazení hermetických 
prostorů, normální doplňování a bórové regulaci, havarijní doplňování, 
dochlazování primárního okruhu, čištění pracovního media tlakového okruhu a 
chlazení zařízení pro skladování vyhořelého jaderného paliva, nebo čerpadla, 
potrubí a armatury pracující s radioaktivními látkami s nejvyšším pracovním 
tlakem přesahujícím 0,05 MPa o světlosti nad DN 70, 

2. tlaková zařízení tvořící stavební část hermetické obálky dimenzované na vnitřní 
tlak včetně zařízení zabezpečujících její hermetičnost při maximální projektové 
nehodě zahrnující zejména hermetické průchodky, hraniční armatury, 
hermetické kabelové průchodky, dveře, poklopy a průlezy,  

3. tlaková zařízení sekundárního okruhu, u nichž nejvyšší pracovní tlak pracovního 
media při pracovní teplotě vyšší než 100°C přesahuje 4MPa a světlost potrubí je 
větší než DN 100, 

4. stavby nebo části staveb, zahrnující budovu reaktoru a budovu aktivních 
provozů, 

5. obalové soubory pro přepravu, skladování a ukládání vyhořelého jaderného 
paliva, 

6. hydraulická a pneumatická zařízení, která zabezpečují ovládání, regulaci, 
signalizaci , ochranu a měření při provozu uvedených v písm. a) a písm. b) bod 
1, 2, 3 s nejvyšším pracovním tlakem přesahujícím 0, 05 MPa o světlosti nad DN 
50  

c) vybraná zařízení 3. bezpečnostní třídy, a to 
1. tlaková zařízení systémů uvedená v odst. ba), pokud nejsou zařazená ve 2. 

bezpečnostní třídě, 
2. tlaková zařízení sekundárního okruhu, u nichž nejvyšší pracovní tlak pracovního 

media při pracovní teplotě vyšší než 100°C přesahuje 4 MPa a světlost potrubí je 
větší než DN 200 

3. hydraulická a pneumatická zařízení, která zabezpečují ovládání, regulaci, 
signalizaci, ochranu a měření při provozu uvedených v písm. c) bod 1 a 2 
s nejvyšším pracovním tlakem přesahujícím 0, 05 MPa o světlosti nad DN 50 

(3) Vybrané zařízení s parametry nižšími nebo rovnými hodnotám stanoveným v odstavci 2 
nebo v něm neuvedeným podléhá posouzení shody postupem posuzování shody A dle 
části 1 přílohy č. 4. 

(4) Jednotlivými postupy posuzování shody pro vybraná zařízení podle odstavce 2 jsou pro 
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a) vybraná zařízení bezpečnostní třídy 1 podle odstavce 2 písm. a) 
1. přezkoušení typu a zabezpečování kvality při výrobě vybraného zařízení (postupy 

posuzování shody B a D) podle částí 3 a 6 přílohy č. 4, 
2. přezkoušení typu a ověřování vybraného zařízení (postupy posuzování shody B a 

F) podle částí 3 a 8 přílohy č. 4, 
3. ověřování vybraného zařízení jako celku (postup posuzování shody G) podle části 

9 přílohy č. 4. 
b) vybraná zařízení bezpečnostní třídy 2 podle odstavce 2 písm. b) bod 1, 3 a 6 

1. přezkoušení typu a zabezpečování kvality při výrobě vybraného zařízení (postupy 
posuzování shody B a D) podle částí 3 a 6 přílohy č. 4 

2.  přezkoušení typu a ověřování vybraného zařízení (postupy posuzování shody B a 
F) podle částí 3 a 8 přílohy č. 4 

3. ověřování vybraného zařízení jako celku (postup posuzování shody G) podle části 
9 přílohy č. 4, 

c) vybraná zařízení bezpečnostní třídy 2 podle odstavce 2 písm. b) bod 2 a 4 
1. ověřování vybraného zařízení jako celku (postup posuzování shody G) podle části 

9 přílohy č. 4, 
2. přezkoušení typu a ověřování vybraného zařízení (postupy posuzování shody B a 

F) podle částí 3 a 8 přílohy č. 4, 
3. přezkoušení typu a shoda s typem (postupy posuzování shody B a C1) podle částí 

3 a 5 přílohy č. 4  
d) vybraná zařízení bezpečnostní třídy 2 podle odstavce 2 písm. b) bod 5 ověřováním 

každého vybraného zařízení s prototypem (postup posuzování shody F) podle části 8 
přílohy č. 4 

e) vybraná zařízení bezpečnostní třídy 3 podle odstavce 2 písm. c) 
1. přezkoušení typu a zabezpečování kvality při výrobě vybraného zařízení (postupy 

posuzování shody B a D) podle částí 3a 6 přílohy č. 4 
2. přezkoušení návrhu a ověřování vybraného zařízení (postupy posuzování shody B1 

a F) podle částí 4 a 8 přílohy č. 4 
3. přezkoušení typu a shoda s typem (postupy posouzení B a C1) podle částí 3 a 

5přílohy č. 4 
4. ověřování vybraného zařízení jako celku (postup posuzování shody G) podle části 

9 přílohy č. 4, 
5. komplexní zabezpečování kvality (postup posuzování shody H) podle části 10 

přílohy č. 4 
(5) Pro posuzování shody části vybraného zařízení se přiměřeně použijí postupy posuzování 

shody stanovené v odstavci 3 a 4. 
(6) Posuzování shody sestavy vybraného zařízení musí být provedeno jako celek. Při 

posuzování shody sestavy se využijí výsledky posuzování shody jednotlivých zařízení 
sestavy.  

(7) Použitý postup posuzování vybraného zařízení nebo jeho části musí být dokladován. 
(8) Doklady o použitém postupu posuzování shody s technickými požadavky zahrnují 

a) technickou dokumentaci vybraného zařízení nebo jeho části uvedenou v příloze 2, 
b) dokumentaci týkající se systému řízení a zajišťování kvality výrobcem v rozsahu 

uvedeném v postupech posuzování shody D, E a H dle částí 6, 7 a 10 přílohy č. 4,a 
c) dokumenty vydané při posuzování shody autorizovanou osobou, akreditovanou 

osobou nebo výrobcem v rozsahu uvedeném v jednotlivých postupech posuzování 
shody podle přílohy č. 4. 

(9) Doklady o použitém postupu posuzování shody vydané osobou podle § 14 odst. 1 písm. 
a) až c) jsou uvedeny v jednotlivých postupech posuzování shody podle přílohy č. 4. 
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(10) Kvalita provedení výroby vybraného zařízení nebo jeho části musí být prokázána 
vyhodnocením shody vybraného zařízení nebo jeho části nebo sestavy s technickými 
požadavky a prohlášením o shodě vydaným výrobcem. Náležitosti prohlášení o shodě 
jsou stanoveny v části III přílohy č. 2 této vyhlášky. Prohlášení o shodě musí být součástí 
průvodní technické dokumentace. 

(11) Výsledky posuzování shody vybraného zařízení nebo jeho části musí být využity pro 
hodnocení úrovně jeho technické bezpečnosti. 

§ 13 
Okruh osob , které mohou provádět prosouzení shody vybraných zařízení s technickými 

požadavky 
(1) Posuzování shody vybraných zařízení musí provádět jen  

a) osoba autorizovaná, které bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci podle jiného právního 
předpisu2 k posuzování shody vybraných zařízení,  

b) osoba akreditovaná, které bylo vydáno osvědčení o akreditaci podle jiného právního 
předpisu2 k posuzování shody vybraných zařízení; akreditovaná osoba může 
alternativně kromě autorizované osoby provádět posouzení shody vybranými postupy 
A1 a C1 dle částí 2, 5 přílohy č. 4; Akreditovanou osobou je  
1. osoba nezávislá na výrobci, akreditovaná akreditačním orgánem dle jiného 

právního předpisu2 pro inspekční činnost nebo  
2. samostatný identifikovatelný vnitřní útvar výrobce nebo držitele povolení 

akreditovaný akreditačním orgánem jako akreditovaná osoba pro inspekční 
činnost, která provádí posuzování shody výhradně pro výrobce vybraného zařízení, 
jehož je součástí.  

c) výrobce, který zajišťuje požadavky stanovené postupem posuzování shody A podle 
části 1 přílohy 4 u vybraných zařízení dle § 13 odstavce 3. 

(2) Pracovníci, autorizované nebo akreditované osoby odpovědní za provádění činností 
spojených s posuzováním shody musí  

a) mít odpovídající vysokoškolské nebo úplné odborné středoškolské vzdělání technické 
vzdělání technického směru v strojním, nebo elektrotechnickém nebo stavebním oboru 
s praxí delší než 3 roky pro pracovníky s vysokoškolským vzděláním a 5 let pro 
pracovníky s úplným středoškolským vzděláním, 

b) mít dostatečnou znalost požadavků vztahujících se k posuzování shody vybraných 
zařízení a jejich částí stanovených zákonem a touto vyhláškou, jejichž plnění 
kontrolují, prokazovanou dokladem o absolvování odborné přípravy v oboru 
posuzování shody vybraných zařízení,  

c) mít stanoveny práva a určeny povinnosti nezbytné pro provádění posuzování shody, a  
d) být schopni vypracovávat doklady o posuzování shody prokazující, že vybrané 

zařízení nebo jeho části byly navrženy, vyrobeny nebo smontovány v souladu 
s požadavky této vyhlášky, které se na něj vztahují. 

(3) K posuzování shody vybraného zařízení dle § 13 odst.2 musí žadatel při uplatnění 
samostatného postupu posuzování shody využívat pouze jedné autorizované nebo 
akreditované osoby. Při kombinaci postupů posuzování shody se na posuzování shody 
mohou podílet dvě nebo více osob dle odst.1 písm. a), a b), přitom každá z nich jen na 
určité samostatné fáze výroby nebo montáže. Toto ustanovení neplatí v případě, když se 
jedná o ověření správnosti již použitého postupu a dokladů posuzování shody vydaných 
jinou autorizovanou nebo akreditovanou osobou. Autorizovaná nebo akreditovaná osoba, 
která ověření správnosti postupu a dokladů posuzování shody bude provádět musí být 

                                                 
2 Zákon 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
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předem informována žadatelem o důvodech ověření v rámci žádosti o opakované 
posuzování shody. 

(4) Osoby dle odst.1 jsou povinni předkládat na požádání kopie dokladů o posouzení shody 
vybraných zařízení orgánům dozoru a držiteli povolení podle § 9 odst. 1 písm. b) až h) 
zákona. 

§ 14 
Způsob a rozsah prověřování shody provozovaných vybraných zařízení s technickými 
požadavky, požadavky na jeho dokumentování a okruh osob, které prověřování shody 

provozovaného vybraného zařízení provádějí. 
(1) Prověřování shody provozovaného vybraného zařízení s technickými požadavky pro 

provoz, musí být prováděno způsobem a v rozsahu stanoveném v části III přílohy č. 1 a 
v souladu s dokumentací prověřování shody dle § 16 odst. 1 písm. a) až c). 

(2) Při prověřování shody musí být zajištěno řízené plánování a pravidelné provádění a 
vyhodnocování kontrol, kterými se ověřuje soulad aktuálního technického stavu 
vybraného zařízení s technickými požadavky podle části III přílohy č. 3.  

(3)  Pro kontroly, zkoušky a revize vybraného zařízení musí být zpracován program 
provozních kontrol. Náležitosti programu provozních kontrol vybraných zařízení stanoví 
část IV přílohy. č. 2. Požadavky na kontroly stanoví příloha č. 3 této vyhlášky.  

(4) Kontroly vybraného zařízení, jejich četnost, kritéria úspěšnosti a další stanovené 
požadavky pro jejich realizaci a vyhodnocení musí být stanoveny v programu provozních 
kontrol dle odst. 3, v dokumentaci pro údržbu, opravy, výměny a změny vybraného 
zařízení.  

(5) Provedení kontrol, zkoušek a revizí vybraných zařízení a jejich vyhodnocení se dokladuje 
kontrolními zprávami, které prokazují shodu s použitými plány, programy kontrol a 
postupy. 

(6) Kontroly vybraného zařízení musí provádět osoby s platnými doklady o kvalifikaci 
k provádění kontrol na vybraných zařízeních, pověřených k výkonu této činnosti držitelem 
povolení. Záznamy s výsledky provedených kontrol musí být validovány touto osobou a 
opatřeny identifikační značkou této osoby.  

(7) Vybrané zařízení lze po ukončení jeho opravy, údržby nebo provedení jeho výměny nebo 
změny uvést do provozu pouze tehdy, pokud bude konečným posouzením ověřeno a 
validováno, že vybrané zařízení je v souladu s technickými požadavky pro provoz dle 
části III přílohy č. 1.  

(8) Na základě výsledků prověřování shody dle odst. 1 až 5 musí být pravidelně hodnocena 
úroveň technické bezpečnosti vybraného zařízení. 

§ 15 
Požadavky na dokumentování prověřování shody provozovaného vybraného zařízení s 

technickými požadavky 
(1) Dokumentace prověřování shody vybraného zařízení s technickými požadavky musí 

zahrnovat 
a)  programy a plány provozních kontrol, 
b) aktualizovanou průvodní technickou dokumentaci podle části II přílohy č. 2,  
c) dokumentaci vztahující se k přípravě a provádění oprav, výměny, údržby a změny 

vybraného zařízení, dle § 48 písm. a) bod 1 a písm.b) bod 1 zákona, 
d) záznamy z provedených kontrol, zkoušek a revizí dle programu provozních kontrol 

nebo z kontrol při provádění oprav, výměně, údržbě nebo změně vybraného zařízení. 
(2) Dokumentace prověřování shody vybraného zařízení s technickými požadavky musí být 

řízeným způsobem uchovávána po celou dobu provozu vybraného zařízení v souladu s 
jiným právním předpisem1. 
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§ 16 
Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES 
ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických 
předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění. 

§ 17 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 

 
 

Předsedkyně  
Ing. Drábová v.r. 

 
 
 
 
 

Seznam příloh: 
1. Technické požadavky na vybraná zařízení a části vybraného zařízení a na způsob 

zajišťování shody s technickými požadavky 
2. Požadavky na dokumentaci vybraných zařízení  
3. Požadavky na provádění kontrol vybraných zařízení  
4. Postupy posuzování shody 
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Pracovní návrh 

 

VYHLÁŠKA 
ze dne  

o stanovení seznamu vybraných položek v jaderné oblasti 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle §  236 zákona č. .../... Sb., atomový zákon, 
k provedení § 18 odst. 5, § 24 odst. 7, § 25 odst. 2 písm. d), § 166 odst. 6 písm. d), § 169 odst. 
4 a § 170 odst. 4 zákona: 

§ 1 
Tato vyhláška stanoví 

a) seznam vybraných položek v jaderné oblasti, 
b) obsah prohlášení koncového uživatele vybrané položky v jaderné oblasti při jejím 

vývozu, 
c) požadavky na obsah dokumentace k povolení dovozu a vývozu vybraných položek 

v jaderné oblasti, 
d) rozsah a způsob uchovávání evidovaných údajů o vybraných položkách v jaderné oblasti 

a jejich předávání Úřadu, 
e) vzor prohlášení koncového uživatele vybrané položky v jaderné oblasti v České republice 

při jejím dovozu. 

§ 2 
(1) Seznam vybraných položek v jaderné oblasti je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. 
(2) Údaje nezbytné pro vyžádání záruky státu v případě vývozu a průvozu vybrané 

položky v jaderné oblasti obsahují: 
a) specifikaci vybrané položky podle této vyhlášky, její název a množství, 
b) název a přesnou adresu dodavatele a koncového uživatele vybrané položky v jaderné 

oblasti, 
c) číslo kontraktu, případně obchodní nabídky. 

(3) Vzor prohlášení koncového uživatele vybrané položky v jaderné oblasti v České 
republice při jejím dovozu stanoví příloha č. 2 k této vyhlášce. 

(4) Údaje nezbytné pro plnění podmínek vyplývajících z mezinárodních závazků se 
v případě dovozu vybraných položek v jaderné oblasti rozumí: 

a) specifikace vybrané položky podle této vyhlášky, její název a množství, 
b) název a přesná adresa dodavatele a koncového uživatele vybrané položky v jaderné 

oblasti v České republice, 
c) číslo kontraktu, případně obchodní nabídky. 

(5) Držitel povolení k vývozu nebo dovozu vybrané položky v jaderné oblasti oznámí 
Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost do pěti dnů od dokončení vývozu/dovozu: 

a) počet a specifikaci dovážené/vyvážené vybrané položky, termín uskutečněného dovozu, 
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b) termín, kdy dovážená/vyvážená vybraná položka vstoupila na/opustila území České 
republiky, a v případě dovozu kdy byla předána koncovému uživateli, 

c) číslo jednací rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, na základě kterého byl 
vývoz/dovoz realizován. 

§ 3 
Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a 
technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění. 

§ 4 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.  

 

Ing. Dana Drábová, Ph. D., v. r. 
předsedkyně 

 

 
 
 
 
 
Příloha č. 1 k vyhlášce – Seznam vybraných položek podléhajících kontrolním režimům při 
dovozu, vývozu a průvozu a ohlašovací povinnosti v případě jejich převodu. 
Příloha č. 2 k vyhlášce – Prohlášení koncového uživatele o konečném použití vybraných 
položek v jaderné oblasti. 
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Pracovní návrh 
 
 

VYHLÁŠKA 
ze dne  

o vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona č. .../... Sb., atomový zákon, 
k provedení § 24 odst. 7, § 55 odst. 2 a § 75 odst. 5 písm. b) a c) zákona: 

ČÁST PRVNÍ 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

§ 1 

Předmět úpravy 

Tato vyhláška stanoví 
a) rozsah a způsob vyřazování z provozu a ukončení vyřazování z provozu jaderného 

zařízení, 
b) požadavky na obsah dokumentace pro povolované činnosti související s vyřazováním 

z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV. kategorie, 
které není jaderným zařízením, 

c) rozsah a způsob vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie, 
d) rozsah a způsob ukončení vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. 

kategorie. 
 

ČÁST DRUHÁ 

PODROBNOSTI ZPŮSOBU A ROZSAHU VYŘAZOVÁNÍ Z PROVOZU  
A UKONČENÍ VYŘAZOVÁNÍ JADERNÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO PRACOVIŠTĚ  

III. A IV. KATEGORIE 

§ 2 

Podrobnosti způsobu a rozsahu vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. a 
IV. kategorie z provozu 

(1) V případě, že k ukončení provozu dojde za mimořádných událostí, je nutno 
přehodnotit původně plánovaný způsob vyřazování a aktualizovat plán vyřazování z provozu 
s ohledem na tuto skutečnost. 

(2) Budou-li prováděny dekontaminační práce, musí být před jejich zahájením a v jejich 
průběhu analyzovány záznamy a proveden průzkum a měření inventáře radioaktivních nebo 
jiným způsobem nebezpečných látek a musí být stanoveno místo jejich výskytu. Výsledky 
analýz, průzkumu a měření budou zapracovány v 3D modelu.  
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(3) Jednotlivé etapy vyřazování musí být ukončeny zajištěním ochranných bariér dosud 
nevyřazených konstrukcí, systémů a komponent jaderného zařízení nebo pracoviště IV. 
kategorie proti úniku radionuklidů do životního prostředí. 

§ 3 

Podrobnosti způsobu a rozsahu ukončení vyřazování jaderného zařízení nebo 
pracoviště III. a IV. kategorie 

(1) Neprodleně po ukončení vyřazovacích činností je nutné požádat Úřad o povolení k 
úplnému vyřazení jaderného zařízení nebo pracoviště III. a IV. kategorie z provozu nebo o 
povolení k provádění činností souvisejících s využíváním jaderné energie podle § 9 odst. 1 
zákona nebo k dalším činnostem v rámci expozičních situací podle § 9 odst. 2 zákona.  

(2) V případě, že území jaderného zařízení nebo pracoviště III. a IV. kategorie nemůže 
být uvolněno pro užívání bez omezení, musí být přijata přiměřená opatření pro zajištění 
kontroly vykonávané nad územím, např. vložením věcného břemena do katastru nemovitostí, 
která odpovídají stavu místa z hlediska požadavků na zajištění radiační ochrany. 

ČÁST TŘETÍ 

DOKUMENTACE PRO POVOLOVANÉ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ  
S VYŘAZOVÁNÍM JADERNÉHO ZAŘÍZENÍ  
NEBO PRACOVIŠTĚ III. A IV. KATEGORIE 

§ 4 

Obecné požadavky 

V průběhu životního cyklu jaderného zařízení nebo pracoviště III. a IV. kategorie musí 
být zabezpečen sběr, vyhodnocení a uchovávání všech údajů relevantních pro potřeby 
vyřazování. Tyto údaje musí zahrnovat inventář radioaktivních materiálů a provozní historii, 
včetně změny jaderného zařízení nebo pracoviště III. a IV. kategorie mající vliv na jeho 
vyřazování. 

§ 5 

Požadavky na návrh koncepce bezpečného ukončení provozu 
(1) Návrh koncepce bezpečného ukončení provozu musí být v souladu s koncepcí 

nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem podle § 101 zákona. 

(2)   Součástí návrhu koncepce bezpečného ukončení provozu jsou požadavky na projekt 
jaderného zařízení1 nebo pracoviště IV. kategorie a další požadavky, který musí vzít v úvahu: 
a) různé způsoby vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie z provozu a 

zdůvodnění navrhovaného způsobu vyřazování z provozu, 
b) časový rámec vyřazování, 
c) konečný stav území po ukončení všech vyřazovacích činností, 
d) způsob omezení množství komponent a objemu stavebního materiálu, které budou 

v průběhu vyřazování likvidovány, 

                                                 
1 Vyhláška o požadavcích na projekt jaderných zařízení 
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e) způsob omezení možnosti šíření kontaminace v důsledku průsaků a netěsností a to: 
1. omezení počtu vestavěných potrubních kanálů v podlahách a stěnách, 
2. omezení používání podzemních nádrží, jímek a odtokových kanálů pro radioaktivní 

látky, 
3. oddělení technologických systémů pracujících s radioaktivními a neradioaktivními 

látkami, 
4. upřednostnění přímých potrubních tras pro omezení tvorby úsad, 

f) v případě jaderného zařízení s jaderným reaktorem volbu vhodného materiálového 
složení konstrukčních částí reaktoru a primárního okruhu, které jsou vystaveny přímo 
neutronovému toku, resp. jsou ve styku s chladivem reaktoru a jsou zdrojem indukované 
aktivity a aplikace vhodných chemických režimů, které povedou k stabilizaci korozních 
vrstev materiálů chladícího okruhu k omezení indukované aktivity, 

g) umožnit snadnou dekontaminovatelnost, zamezit kontaminaci betonu v případě netěsností 
a degradačním mechanizmům na rozhraní kov/beton), 

h) omezení používání nebezpečných látek (např. PVC, minerální vlákna), 
i) provedení povrchových úprav, které umožní snadnou dekontaminaci a zabrání průsakům 

kontaminantu, 
j) snadný přístup ke kontaminovaným zařízením a jejich snadná demontáž, 
k) umožnění dekontaminace pomocí dálkových manipulací, 
l) vybudování systému uchovávání dokumentace a sběru dat z provozu pro potřeby 

vyřazování. Při použití digitální 3D technologie umožňující již ve fázi projektování návrh 
a evidenci systémů a komponent se zřetelem na vyřazování z provozu. 

§ 6 

Požadavky na koncepci bezpečného ukončení provozu a na plán vyřazování z provozu 
(1) Koncepce bezpečného ukončení provozu povolovaného zařízení nebo pracoviště musí 

a) vycházet z návrhu koncepce bezpečného ukončení provozu podle § 5 vyhlášky, 
b) určit provozní konstrukce, systémy a komponenty, které budou využívány i při 

vyřazování a nutnost zabezpečení nových, ale pokud možno ověřených konstrukcí, 
systémů a komponent určených výhradně pro vyřazovací činnosti, 

c) zohledňovat existenci a vazby na další jaderná zařízení nebo pracoviště nacházející se na 
stejném území, 

d) obsahovat obecnou studii proveditelnosti vyřazování z provozu. 
(2) Koncepce bezpečného ukončení provozu povolovaného zařízení, nebo pracoviště, 

včetně nakládání se vzniklými radioaktivními odpady obsahuje: 
a) popis fyzického stavu jaderného zařízení nebo pracoviště po jednotlivých etapách 

vyřazování, včetně předpokládané stability staveb, technologických konstrukcí, systémů a 
komponent, a a jejich předpokládaná kontaminace, 

b) časový harmonogram vyřazování a předpokládaný způsob využití prostoru jaderného 
zařízení nebo pracoviště po ukončení provozu v souladu s územně plánovací 
dokumentací, 

c) popis konstrukcí, systémů a komponent, o niž se předpokládá, že budou použity při 
vyřazování, včetně dekontaminace, demontáže a demolice, jakožto i možnosti 
technických operací s dálkovým ovládáním, 

d) popis nových konstrukcí, systémů a komponent nutných pro vyřazování a pro nakládání 
s radioaktivními odpady 

e) popis organizační přípravy a personálního zajištění vyřazování, 
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f) způsob nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivními odpady, jejich složení 
a množství, popis jejich přepravy, zpracování, úpravy, skladování a ukládání, včetně 
zabezpečení minimalizace tvorby radioaktivních odpadů z vyřazovacích činností, 

g) způsob opakovaného použití a recyklace vyřazovaných materiálů, systémů a komponent, 
h) bezpečnostní rozbory, 
i) předběžný odhad nákladů na vyřazování z provozu a dostupnosti finančních prostředků, 
j) rozsah a způsob měření a hodnocení ozáření zaměstnanců a osob a znečištění pracoviště a 

jeho okolí radionuklidy a ionizujícím zářením, 
k) způsob závěrečného radiačního průzkum území nebo jaderného zařízení nebo pracoviště 

po ukončení vyřazování z provozu. 
(3) Plán vyřazování z provozu, který je upřesněním koncepce bezpečného ukončení 

provozu, musí:  
a) být zpracován se zřetelem na počáteční a konečný stav a následně i provozní historii 

jaderného zařízení nebo pracoviště a se zřetelem na dostupné nebo vyvíjené technologie 
schopné zabezpečit bezpečnou realizaci vyřazovacích činností, 

b) obsahovat program pro údržbu, zkoušky, dozor a inspekce konstrukcí, systémů a 
komponent zohledňující jejich změny v průběhu vyřazování, 

c) poskytovat výchozí podklady pro odhad nákladů na vyřazování, 
d) být aktualizován spolu s odhadem nákladů na vyřazování nejméně jednou za 5 let. 

(4) Odhad nákladů na vyřazování, který se uvádí po ověření Správou úložišť 
radioaktivních odpadů jako součást dokumentace předkládané v žádosti o povolení provozu 
jaderného zařízení nebo pracoviště III. a IV. kategorie, se vypracovává jako součet nákladů 
pro jednotlivé vyřazovací činnosti uvažované pro navrhovaný způsob vyřazování a s ohledem 
na předpokládaný časový harmonogram vyřazovacích činností v běžných cenách roku 
vypracování odhadu. Harmonogram vyřazovacích činností zahrnuje popis uvažovaných 
vyřazovacích činností, náklady na tyto vyřazovací činnosti a předpokládaný rok jejich 
realizace. Odhad nákladů na jednotlivé vyřazovací činnosti je tam, kde je to možné, 
zpracován formou součinu počtu uvažovaných měrných jednotek a ceny za měrnou jednotku.  

§ 7 

Požadavky na dokumentaci pro povolení k jednotlivým etapám vyřazování jaderného 
zařízení nebo pracoviště III. a IV. kategorie z provozu 

(1) Dokumentace pro povolení k jednotlivým etapám vyřazování jaderného zařízení z 
provozu nebo pracoviště III. a IV. kategorie se aktualizuje spolu s průkazem o finančním krytí 
jednotlivých etap a časovým harmonogramem vyřazování. Průkaz o finančním krytí se uvádí 
po ověření Správou úložišť radioaktivních odpadů. Uvedené dokumenty se předkládají 
současně.  

(2) V dokumentaci k vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. a IV. kategorie z 
provozu, která navazuje na plán vyřazování z provozu, musí být zohledněny: 
a) změny jaderného zařízení nebo pracoviště III. a IV. kategorie v průběhu jeho vyřazování 

z provozu a změny v plánovaném způsobu vyřazování z provozu, 
b) nutnost instalace a provozu nových konstrukcí, systémů a komponent a jejich vliv na 

zajištění radiační ochrany a zvládání radiačních mimořádných událostí, 
c) nakládání s radioaktivními odpady, 
d) radiační ochrana a zvládání radiačních mimořádných událostí při demoličních a 

demontážních pracích. 
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ČÁST ČTVRTÁ 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

§ 8 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 
 
 

Ing. Dana Drábová, Ph. D., v. r. 
 

předsedkyně 
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Pracovní návrh 
 
 

VYHLÁŠKA 
ze dne  

o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů požadovaných předpisy 
Evropských společenství 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona č. .../... Sb., atomový zákon, 
k provedení § 6 odst. 8 písm. a) a b), § 18 odst. 5, § 24 odst. 7, § 25 odst. 2 písm. d) a e), § 
166 odst. 6 písm. a) až d), § 167 odst. 2 písm. a) až d) a § 169 odst. 4 zákona: 

ČÁST PRVNÍ 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

§ 1 

Předmět úpravy 
Tato vyhláška navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie1 a stanoví 

a) rozsah, způsob a lhůty pro oznamování údajů o výrobě obalových souborů pro ozářené 
jaderné palivo, výstavbě horkých komor, výzkumné a vývojové činnosti vztahující se k 
jadernému palivovému cyklu nebo jiné činnosti stanovené předpisy Evropské unie2, 
způsob a rozsah uchovávání údajů k vedení evidence jaderných položek, 

b) rozsah, způsob a dobu uchovávání informací o těžbě nebo zpracování uranových nebo 
thoriových rud na území České republiky a jejich předávání Úřadu, 

c) náležitosti prohlášení o konečném použití jaderné položky, 
d) požadavky na obsah dokumentace k vydání povolení k činnostem v oblasti nešíření 

jaderných zbraní, 
e) rozsah, způsob a dobu uchovávání evidovaných údajů o jaderných položkách a lhůty pro 

jejich předávání Úřadu, 
f) okruh údajů podle § 25 odst. 1 písm. i) zákona a způsob jejich předávání, 
g) koncentraci izotopu prvku v materiálu, která jej činí výchozím materiálem, 
h) koncentraci radionuklidu v materiálu, která jej činí zvláštním štěpným materiálem, 
i) seznam jiných štěpných materiálů, které jsou významné z hlediska zajištění nešíření 

jaderných zbraní, 
j) seznam vybraných položek v jaderné oblasti, položek dvojího použití v jaderné oblasti a 

jiných položek v jaderné oblasti, které jsou významné z hlediska zajištění nešíření 
jaderných zbraní, 

k) rozsah a způsob provádění kontroly jaderného materiálu držitelem povolení v oblasti 
nešíření jaderných zbraní, 

                                                 
1 Nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 ze dne 8. února 2005 o uplatňování dozoru nad bezpečností v rámci Euratomu.  
2 Dodatkový protokol k Dohodě mezi Rakouskou republikou, Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Finskou 

republikou, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským 
velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Portugalskou republikou, Španělským královstvím, Švédským královstvím, 
Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst.1 a 
4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní. 
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l) údaje v oblasti nešíření jaderných zbraní předávané Úřadu na základě předpisů Evropské 
unie a lhůty a způsob jejich předávání, 

m) rozsah a způsob vedení systému evidence jaderných materiálů, 
n) vzory formulářů pro ohlašování údajů ze systému evidence jaderných materiálů Úřadu a 

Evropské komisi, 
o) vzor prohlášení koncového uživatele jaderného materiálu v České republice při jeho 

dovozu. 

§ 2 

Právní termíny 

Pro účely této vyhlášky se rozumí 
p) změnou inventury zvýšení nebo snížení evidenčního stavu množství jaderného materiálu 

včetně změn jejich kategorie3 ve stanovené oblasti materiálové bilance4; změny inventury 
ve formě přírůstků nebo úbytků jaderných materiálů se udávají v gramech s přesností na 
3 desetinná místa, 

q) nezměřitelnými provozními ztrátami ztráty, které vznikají v provozu zejména 
rozprášením, odpařením, zaokrouhlováním, následkem nedokonalosti analytických metod 
nebo nepovoleným odnímáním; tyto ztráty se zjistí při provedení fyzické inventury5 
jaderných materiálů a jejich výsledkem je nezapočtený materiál6, 

r) změřitelnými provozními ztrátami ztráty, které představují takový změřený odpad 
jaderného materiálu, který je u daného držitele povolení pro své vlastnosti, zejména s 
ohledem na ekonomické náklady, zcela nevyužitelný, přičemž materiál je obvykle 
technologicky zpětně získatelný bez využití technologie zpracování rud; tyto ztráty 
zahrnují zejména obrus a třísky ve směsi s jinými kovy při společném obrábění, strusky, 
napečeniny na kelímcích, nezpracovatelné a vysoce aktivní roztoky a zbytky po 
analýzách. 
 

ČÁST DRUHÁ 

PROVÁDĚNÍ KONTROLY JADERNÉHO MATERIÁLU, VEDENÍ SYSTÉMU 
EVIDENCE A PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ ÚŘADU 

§ 3 

Systém evidence 
(1) Držitelé povolení vedou evidenci jaderných materiálů a provádějí jejich kontrolu v 

zařízeních uvedených v článku 3 odst. 1 prvního pododstavce nařízení Komise (Euratom) č. 
302/2005. 

(2) Systém evidence7 zahrnuje 
a) evidenční8 a provozní záznamy9, 
                                                 
3 Článek 2 bod 9 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005. 
4 Článek 2 bod 14 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005. 
5 Článek 2 bod 17 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005. 
6 Článek 2 bod 18 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005. 
7 Článek 7 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005. 
8 Článek 9 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005. 
9 Článek 8 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORN9LVF59A1)



 - 3 - 

b) evidenční zprávy10, 
c) zvláštní zprávy11, 
d) předem zasílaná oznámení12, 
e) seznam provozních ztrát, zadrženého a upraveného odpadu13, 
f) seznam jaderného materiálu, na který Evropská komise poskytla písemné výjimky14 

z pravidel, kterými se řídí forma a četnost oznámení, 
g) základní technické charakteristiky15 včetně jejich situačních nákresů, 
h) program činností16. 

(3) Držitel povolení zasílá dokumentaci podle odstavce 2 Komisi a jejich kopii Úřadu. 
Držitel povolení zasílá do 30 dnů Úřadu kopii veškeré dokumentace, kterou obdrží od 
Komise. 

(4) Držitel povolení vede evidenci a provádí kontrolu jaderných materiálů podle písemné 
směrnice. Vedením evidence jaderných materiálů a prováděním jejich kontroly pověří držitel 
povolení písemně fyzickou osobu (dále jen „vedoucí evidence jaderných materiálů“) a kopii 
tohoto písemného pověření předá Úřadu. 

§ 4 

Vedoucí evidence jaderných materiálů 

Vedoucí evidence jaderných materiálů 
a) se účastní přípravy a plánování všech činností držitele povolení souvisejících 

s nakládáním s jadernými materiály, 
b) zpracovává a aktualizuje směrnici o evidenci a kontrole jaderných materiálů a kontroluje 

její dodržování, 
c) provádí periodickou kontrolu souladu fyzického stavu jaderných materiálů s provozními 

záznamy9, kontrolu pečetí Úřadu, Komise a Mezinárodní agentury pro atomovou energii 
(dále jen „Agentura“) a dalších kontrolních technických zařízení a o těchto kontrolách 
pořizuje zápisy, 

d) odpovídá za vedení evidenčních8 a provozních záznamů9, zpracovává dokladovou 
inventuru17 jaderných materiálů na formuláři č. 4, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 
k této vyhlášce, a navrhuje opatření k zajištění správné evidence a bezpečného skladování 
jaderných materiálů tak, aby byly zabezpečeny proti zcizení, 

e) fyzicky kontroluje a zaznamenává každý příjem a odeslání jaderných materiálů,  
f) organizačně zajišťuje provádění fyzické inventury5 jaderných materiálů, 
g) zpracovává evidenční zprávy10 o pohybu jaderných materiálů,  
h) doprovází inspektory Úřadu, Komise a Agentury při kontrole,  
i) uchovává písemnosti Úřadu, Komise a Agentury týkající se evidence jaderných materiálů 

u držitele povolení nejméně po dobu 5 let, 
j) schvaluje způsob skladování, vedení evidence a provádění kontroly jaderných materiálů 

na odloučených pracovištích. 
                                                 
10 Články 10 až 13 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005. 
11 Článek 14 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005. 
12 Články 20 a 21 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005. 
13 Články 30 až 32 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005. 
14 Článek 19 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005. 
15 Článek 3 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005. 
16 Článek 5 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005. 
17 Článek 2 bod 16 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005. 
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§ 5 

Evidenční a provozní záznamy 
(1) Držitel povolení zaznamenává údaje do evidenčních záznamů podle článku 9 nařízení 

Komise (Euratom) č. 302/2005 podle provozních záznamů nebo průvodních dokumentů. 

(2) Provozní záznamy 
a) se vedou přímo na pracovištích, kde se jaderné materiály používají, skladují nebo 

spotřebovávají, 
b) obsahují datum a podpis vedoucího evidence jaderných materiálů nebo jeho zástupce, 

který záznam provedl, a v případě inventurních změn, které vedou k ukončení evidence 
jaderných materiálů, podpisy 2 odpovědných pracovníků, včetně podpisu vedoucího 
evidence jaderných materiálů. Vedoucí evidence může písemně pověřit jinou fyzickou 
osobu vedením provozních záznamů na odloučeném pracovišti. 

§ 6 

Základní technické charakteristiky 

Držitel povolení zasílá Úřadu kopii základních technických charakteristik, které 
zpracovává a odesílá Komisi podle článku 3 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005. 

§ 7 

Program činností 

Držitel povolení zasílá Úřadu kopii programu činností16, který oznamuje Komisi podle 
článku 5 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005. Pokud hodlá držitel povolení jaderné 
materiály spotřebovávat v nejaderných činnostech, jako je např. výroba slitin, keramiky, 
barvení sklářského kmene, zasílá Úřadu informaci obsahující odhad plánované spotřeby pro 
nadcházející kalendářní rok, kterou v průběhu roku upřesňuje podle § 10 odst. 1. 

§ 8 

Evidenční zprávy 
(1) Evidenčními zprávami jsou 

a) zpráva o změně inventury18, 
b) soupis fyzické inventury19, 
c) zpráva o materiálové bilanci19. 

(2) Držitel povolení zasílá Úřadu kopii evidenční zprávy, kterou zasílá Komisi 
v elektronické podobě podle vzorů stanovených v přílohách III, IV a V nařízení Komise 
(Euratom) č. 302/2005, v termínech daných nařízením Komise (Euratom) č. 302/2005. Držitel 
povolení dále zasílá Úřadu výtisk počítačového záznamu evidenčních zpráv nebo evidenční 
zprávy na formulářích č. 1, 2 a 3, jejichž vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, 
opatřené  podpisem vedoucího evidence jaderných materiálů, a dále zasílá i kopii 
komunikačních dokumentů s Komisí týkající se evidenčních zpráv. 
                                                 
18 Článek 12 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005. 
19 Článek 13 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005. 
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(3) Zprávu o změně inventury18 na formuláři č. 1, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 
k této vyhlášce, vyhotoví držitel povolení  
a) odesílající jaderný materiál (dále jen „odesilatel“) při převodech jaderných materiálů na 

území České republiky v 5 výtiscích, z nichž 1 odešle Úřadu, 3 držiteli povolení, který 
přijímá jaderný materiál (dále jen „příjemce“), a 1 si ponechá. Příjemce ověří údaje 
uvedené odesilatelem a po vyplnění formuláře zprávy o změně inventury 1 výtisk odešle 
zpět odesilateli, 1 zašle Úřadu a 1 si ponechá. V případě, že příjemce zjistí na základě 
provedeného měření rozdíl v hmotnosti prvku nebo štěpného izotopu u přijatého 
jaderného materiálu, oznámí tuto skutečnost Úřadu zprávou o změně inventury, 

b) při mezinárodních převodech jaderných materiálů, je-li odesilatelem, ve 2 výtiscích, 
z nichž 1 odesílá Úřadu a druhý si ponechá. Současně opatří odesilatel každou dodávku 
jaderných materiálů průvodním dokladem ve formě oznámení o vývozu a dovozu na 
formuláři č. 5, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, a jehož 2 výtisky 
odešle současně s dodávkou, 2 výtisky odešle Úřadu a 1 si ponechá. V případě, že 
příjemce zjistí na základě provedeného měření rozdíl v hmotnosti prvku nebo štěpného 
izotopu u přijatého jaderného materiálu, oznámí tuto skutečnost Úřadu zprávou o změně 
inventury, 

c) při změnách inventury jaderných materiálů kromě převodů podle písmen a) a b) ve 2 
výtiscích, z nichž 1 odešle Úřadu a druhý si ponechá. 
(4) Zpráva o změně inventury18 se zasílá Úřadu nejpozději do 5 dnů od uskutečnění 

změny. 

(5) Soupis fyzické inventury19 zasílá držitel povolení Úřadu na formuláři č. 2, jehož vzor 
je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, do 10 dnů ode dne, kdy byla provedena fyzická 
inventura5 jaderných materiálů. 

§ 9 

Zvláštní zpráva 
(1) Nastanou-li okolnosti uvedené v článku 15 nebo 22 nařízení Komise (Euratom) č. 

302/2005, držitel povolení zašle neprodleně zvláštní zprávu zasílanou Komisi podle článku 14 
nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 také Úřadu. 

(2) Držitel povolení informuje Komisi a Úřad neprodleně o porušení pečetí a porušení 
funkčnosti nebo předepsaných podmínek pro zajištění funkčnosti zařízení Komise, Agentury 
nebo Úřadu určených ke kontrole jaderných materiálů. 

§ 10 

Předem zasílané oznámení 
(1) Hodlá-li držitel povolení jaderné materiály spotřebovat v nejaderných činnostech 

takovým způsobem, že je nelze zpětně získat, zašle o tom Komisi a Úřadu informaci nejméně 
2 měsíce před zahájením této činnosti. Výkon činností podle věty první zahájí držitel povolení 
až poté, co obdrží podmínky Komise pro vedení evidence spotřeby. Ustanovení se nevztahuje 
na spotřebu jaderných materiálů v jaderných reaktorech štěpením. 

(2) Plánuje-li držitel povolení provádění činností, při nichž budou porušeny pečeti 
Komise, Agentury nebo společné pečeti Komise a Agentury, informuje neprodleně o takové 
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činnosti Komisi i Úřad. V případě plánovaných činností, při nichž budou porušeny pečeti 
Úřadu, informuje držitel povolení pouze Úřad. 

(3) Hodlá-li držitel povolení vyvézt, resp. dovézt jaderné materiály, oznámí tuto 
skutečnost Komisi a Úřadu v souladu s článkem 20, resp. 21 nařízení Komise (Euratom) č. 
302/2005 v termínech daných nařízením Komise (Euratom) č. 302/2005. 

§ 11 

Provozní ztráty, zadržený a upravený odpad 
(1) Postupy pro vedení záznamů o jaderných materiálech jsou pro držitele povolení, u 

kterého vznikají nezměřitelné nebo změřitelné provozní ztráty, stanoveny podle článku 6 
nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005. 

(2) Z hlediska vedení evidence jaderných materiálů se změřitelné provozní ztráty 
stanovují na základě chemické analýzy, výpočtu nebo odhadu na základě měření. Nelze je 
vypočítávat z materiálové bilance jako rozdíl mezi hmotností materiálu vstupujícího do 
procesu a hmotností produktu. Výsledky analýz a měření jsou součástí provozních záznamů9.  

(3) Jaderný materiál ze změřitelných provozních ztrát se administrativně vyvede z běžné 
evidence jaderných materiálů jako zadržený odpad13 a jeho množství se odečte ze soupisu 
fyzické inventury19. Podléhá nadále kontrole Komise, Agentury i Úřadu. Zamýšlí-li držitel 
povolení provést úpravu jaderného materiálu, který je veden jako zadržený odpad, 
zabetonováním, zalitím do skla, cementu nebo asfaltu, vrátí po souhlasu Komise s danou 
úpravou nejprve jaderný materiál zprávou o změně inventury18 do běžné evidence jaderných 
materiálů a po provedené úpravě ho administrativně vyvede z běžné evidence jako upravený 
odpad13. Kopii zápisu o provedené úpravě, který je součástí provozních záznamů9, zašle 
držitel povolení Úřadu společně se zprávou o změně inventury18.  

(4) Pro jaderný materiál označený jako zadržený nebo upravený odpad se vede 
samostatná evidence. Způsob vedení evidenčních záznamů stanoví článek 30 nařízení Komise 
(Euratom) č. 302/2005. 

(5) Držitel povolení zasílá Úřadu informace o dalším zpracování středně nebo vysoce 
radioaktivních odpadů obsahujících plutonium, vysoce obohacený uran nebo uran-233, které 
byly převedeny do kategorie zadrženého nebo upraveného odpadu13, podle článku 31 nařízení 
Komise (Euratom) č. 302/2005, a to nejméně 220 dnů před uskutečněním jeho dalšího 
zpracování. Toto opatření nezahrnuje změny obalů nebo další zpracování odpadů s výjimkou 
separace prvků. 

(6) Držitel povolení oznamuje Úřadu převody upraveného odpadu13  za předcházející rok 
podle článku 32 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 do 31. ledna běžného roku.  

§ 12 

Výjimky 
(1) Komise může poskytnout držiteli povolení písemné výjimky z pravidel, kterými se 

řídí forma a četnost zasílání evidenčních a zvláštních zpráv10, 11 podle článku 19 nařízení 
Komise (Euratom) č. 302/2005. O udělení výjimky držitel povolení informuje Úřad. 
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(2) Jaderný materiál, na který byla udělena výjimka podle odstavce 1, podléhá nadále 
kontrole Komise, Agentury i Úřadu. Systém vedení evidence jaderného materiálu, na který 
byla udělena výjimka podle odstavce 1, stanoví článek 19 nařízení Komise (Euratom) č. 
302/2005. Držitel povolení, kterému byla poskytnuta výjimka, je dále povinen 
a) evidovat tento jaderný materiál v rámci samostatné oblasti materiálové bilance, 
b) zasílat Úřadu zprávy o změně inventury18 v případě odeslání a příjmu tohoto jaderného 

materiálu uskutečněného v rámci jedné oblasti materiálové bilance4, 
c) zpracovávat pro tento jaderný materiál samostatný soupis fyzické inventury19 a 

dokladovou inventuru17. 

ČÁST TŘETÍ 

POŽADAVKY NA OBSAH DOKUMENTACE K VYDÁNÍ POVOLENÍ 
K ČINNOSTEM V OBLASTI NEŠÍŘENÍ JADERNÝCH ZBRANÍ 

§ 13 

Dokumentace k vydání povolení k nakládání s jadernými materiály a ke změně způsobu 
nakládání s jadernými materiály 

(1)  Směrnice o evidenci a kontrole jaderných materiálů obsahuje 
a) údaje o rozmístění jaderných materiálů u držitele povolení, 
b) rozsah pravomocí a odpovědnosti vedoucího evidence jaderných materiálů a jmenovité 

určení odpovědnosti dalších pracovníků pověřených na jednotlivých pracovištích 
evidencí jaderných materiálů, 

c) způsob a termíny předávání informací vedoucímu evidence jaderných materiálů, 
týkajících se použití a spotřeby jaderných materiálů na jednotlivých pracovištích, pohybu 
jaderných materiálů mezi pracovišti, příjmu a odesílání jaderných materiálů, 

d) způsob vedení provozních záznamů9 pro všechna pracoviště, na kterých se používají, 
skladují nebo spotřebovávají jaderné materiály, 

e) způsob vedení evidenčních záznamů8, 
f) způsob a postupy měření, jejichž účelem je určení množství jaderných materiálů 

přijatých, vyrobených, odeslaných, spotřebovaných, včetně změřených provozních ztrát, 
nebo v inventuře obsažených, 

g) využití přístrojů a zařízení, odpovídajících svou přesností současnému standardu, při 
prováděných měřeních, 

h) způsob vyhodnocování správnosti měření a odhad chyb měření, 
i) způsob a četnost kalibrace měřicích přístrojů, stanovení objemů nádrží a způsobu 

odebírání vzorků, 
j) postupy hodnocení rozdílů mezi měřením odesilatele a příjemce,  
k) postupy pro převod změřených provozních ztrát jaderných materiálů na odpad, které 

zaručí jejich zpětnou nezískatelnost, 
l) postupy zaměstnanců odpovědných za evidenci při nakládání s jadernými materiály při 

inspekcích Úřadu, Komise a Agentury, 
m) postupy zaměstnanců pro případ události mající vliv na poškození, zcizení nebo ztrátu 

jaderných materiálů, porušení celistvosti nebo funkčnosti kontrolních zařízení Úřadu, 
Komise a Agentury, 

n) postup pro vyhodnocování nezapočteného materiálu6. 
(2) Popis manipulace s jadernými materiály obsahuje:  

a) účel použití jaderných materiálů, 
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b) jejich množství, chemická a fyzikální forma, případně obohacení, 
c) kategorie3 jaderných materiálů, 
d) způsob zajištění fyzické ochrany jaderných materiálů v souladu s platnou 

legislativou, 
e) způsob skladování jaderných materiálů v souladu s platnou legislativou,  
f) podrobný popis veškerých prováděných činností s jadernými materiály, se zřetelem 

na možnosti vzniku provozních ztrát či jejich spotřeby. 
(3) Údaji nezbytnými pro plnění podmínek vyplývajících z mezinárodních závazků 

se rozumí základní technické charakteristiky podle § 6 platné k datu podání žádosti. 

§ 14 

Dokumentace k vydání povolení k dovozu, vývozu nebo k průvozu jaderných materiálů 
(1)  Údaje nezbytné pro vyžádání záruky státu v případě vývozu a průvozu jaderného 

materiálu obsahují: 
a) množství, chemická a fyzikální forma jaderných materiálů, případně obohacení 
b) kategorie3 jaderných materiálů, 
c) název a přesná adresa dodavatele a cílového uživatele jaderných materiálů 

v přijímajícím státě, 
d) číslo kontraktu, případně obchodní nabídky. 
(2) Vzor prohlášení cílového uživatele v případě dovozu nebo převodu jaderných 

materiálů o České republiky je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce jako formulář č. 6. 

(3) Údaje nezbytné pro plnění podmínek vyplývajících z mezinárodních závazků 
v případě dovozu jaderných materiálů obsahují:  

a) množství, chemická a fyzikální forma jaderných materiálů, případně obohacení 
b) kategorie3 jaderných materiálů, 
c) název a přesná adresa zahraničního dodavatele a cílového uživatele jaderných 

materiálů v České republice, 
d) číslo kontraktu, případně obchodní nabídky. 

ČÁST ČTVRTÁ 

INFORMACE O TĚŽBĚ NEBO ZPRACOVÁNÍ URANOVÝCH NEBO 
THORIOVÝCH RUD  

§ 15 
(1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá těžit uranové nebo thoriové rudy na území 

České republiky, oznámí nejméně 2 měsíce před zahájením těžby nebo zpracování rudy 
Úřadu identifikační údaje podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, číslo 
telefonu, faxu a elektronických adres, umístění uranových a thoriových dolů, úpraven uranové 
rudy a závodů na výrobu koncentrátu thoria, jejich předpokládanou roční kapacitu a 
informace o stavu provozu. 

(2) Fyzická nebo právnická osoba, která těží uranové nebo thoriové rudy na území České 
republiky, zpracovává a odesílá Komisi dokumentaci podle článku 24 nařízení Komise 
(Euratom) č. 302/2005 a její kopii zasílá Úřadu. 
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(3) Údaje o vývozu nebo odeslání rudy podle článku 25 nařízení Komise (Euratom) č. 
302/2005 a zprávy o změně inventury18 se zasílají Komisi a Úřadu. 

ČÁST PÁTÁ 

 

ROZSAH A ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ ÚDAJŮ O NĚKTERÝCH ČINNOSTECH 
STANOVENÝCH PŘEDPISY EVROPSKÉ UNIE 

§ 16 

Údaje o činnostech vztahujících se k jadernému palivovému cyklu 
(1) Fyzická nebo právnická osoba, která provádí výzkumné nebo vývojové činnosti 

vztahující se k  jadernému palivovému cyklu podle článku 2 a. (i) nebo podle článku 2 b. (i) 
předpisu Evropských společenství2, oznámí Úřadu nejméně 2 měsíce před zahájením těchto 
činností identifikační údaje podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, číslo 
telefonu, faxu a elektronických adres, místo a rozsah prováděných činností. 

(2) Fyzická nebo právnická osoba, která provádí činnosti vztahující se k vývoji jaderného 
palivového cyklu podle článku 2 a (x) předpisu Evropských společenství2, předkládá Úřadu 
jejich desetiletý plán při zahájení těchto činností. 

(3) Fyzická nebo právnická osoba, která provádí činnosti podle článku 2 a. (iv) předpisu 
Evropských společenství2, oznámí Úřadu nejméně 2 měsíce před zahájením těchto činností 
identifikační údaje podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, číslo telefonu, faxu 
a elektronických adres, místo a rozsah prováděných činností. Seznam činností podle věty 
první je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. 

(4) Fyzická nebo právnická osoba vede a uchovává evidenci vyráběných jaderných 
položek uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce. 

(5) Aktualizace údajů za předcházející kalendářní rok, předložených podle  odstavců 1, 2 
a 3 se předkládá Úřadu do 15. února běžného roku. 

§ 17 

Údaje o jiných činnostech stanovených předpisy Evropské unie 
(1)  Lokalitu podle článku 2 bodu 21 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 a podle 

článku 18 písm. b) předpisu Evropských společenství2 stanoví Úřad ve spolupráci s  Komisí. 
Každá fyzická nebo právnická osoba provozující činnosti v rámci stanovené lokality určí pro 
tuto lokalitu ve spolupráci s Úřadem zástupce lokality20. 

(2)  Zástupce lokality do 30 dnů od svého jmenování předloží Úřadu všeobecný popis 
každé stavby v rámci lokality, včetně jejího určení a vybavení. Popis musí obsahovat 
schematický nákres lokality. 

                                                 
20 Článek 2 bod 22 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005. 
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(3)  Aktualizaci údajů za předcházející kalendářní rok, předložených podle odstavce 1 a 2 
předkládá zástupce lokality20 Úřadu do 15. února běžného roku. 

ČÁST ŠESTÁ 

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ 

§ 18 

Uchovávání dokumentů 

Dokumenty podle § 3 odst. 2 a § 15 až 17 se uchovávají nejméně 5 let od jejich vzniku. 

§ 19 
Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a 
technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění. 

§ 20 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 

 

 

Ing. Dana Drábová, Ph. D., v. r. 
předsedkyně 

 
předsedkyně
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Příloha č. 1 k vyhlášce č.  
 

Vzory formulářů 
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Formulář č. 1 

Razítko 

ZPRÁVA O ZMĚNĚ INVENTURY 

 
a podpis:       

     
                
Název dávky: Zpráva Euratomu č.: Ve zprávě Euratomu řádka č.: 

 
Popis materiálu:  Prvek:         

 
Počet položek v dávce: 

 
Hmotnostní 
jednotka: 

     

Název a adresa odesilatele, kódové označení nebo oblast materiálové bilance 
(MBA): 

Zpráva č.: Název a adresa příjemce, kódové označení nebo oblast materiálové bilance 
(MBA): 

Zpráva č.: 

Metoda měření údajů: 

  

Kód inventurní 
změny: 

 Metoda měření údajů: 

  

Kód inventurní  
změny: 

 

Po
l. 

č.
: 

Celková hmotnost: % prvku: Hmotnost prvku: 

  Oprava ke: 

Po
zn

.: 

Po
l. 

č.
: 

Celková hmotnost: % prvku: Hmotnost prvku: 

  Oprava ke: 

Po
zn

.: 

Hmotnost 
izotopu: 

Zprávě 
č.: Pol. č.: 

Hmotnost 
izotopu: 

Zprávě 
č.: Pol. č.: 

1        1        
2        2        
3        3        
4        4        
5        5        

Datum změny inventury:  Razítko a podpis:  Datum změny inventury:  Razítko a podpis:  

Poznámka: Poznámka: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORN9LVF59A1)



Formulář č. 2 - 13 - 

Razítko               
a podpis:                
                 

                        SOUPIS  FYZICKÉ   INVENTURY        

                           
Název a adresa držitele povolení, kódové označení 
nebo oblast materiálové bilance (MBA): Datum: 

      
Zpráva č.:       Zpráva Euratomu č.: 

  
  

      
Klíčový měřící bod: 

  
Strana ..……....ze…........stran   

  
    

Ř
ád

ka
 č

. 

Název dávky 
Počet 

položek v 
dávce 

Popis 
materiálu Pr

ve
k 

Hmotnost prvku 

H
m

ot
no

st
ní

 je
dn

ot
ka

 

Hmotnost izotopu 

Iz
ot

op
 

M
et

od
a 

m
ěř

en
í 

úd
aj

ů 

Po
zn

ám
ka

   Oprava ke 

Umístění 
materiálu 

Zprávě č. 

Po
lo

žc
e 

č.
 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORN9LVF59A1)



Formulář č. 3 14 

Razítko  
ZPRÁVA  O  MATERIÁLOVÉ  BILANCI 

 
a podpis:  

  
      

Název a adresa držitele povolení, kódové 
označení nebo oblast materiálové bilance (MBA):  Období od:                              do: 

Zpráva Euratomu č.: 

 Strana …...........ze…............stran 
Zpráva č.: 

Ř
ád

ka
 č

. 

Kó
d 

in
ve

nt
ur

ní
 

zm
ěn

y 

Pr
ve

k 

Hmotnost prvku 

H
m

ot
no

st
ní

 je
dn

ot
ka

 

Hmotnost izotopu 

Iz
ot

op
 

Poznámka  

Oprava ke 

Zprávě č. Položce č. 
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Formulář č. 4 

 
   
    DOKLADOVÁ INVENTURA        

Název a adresa držitele povolení, 
kódové označení nebo oblast 
materiálové bilance (MBA): 

    

          
Prvek:    Izotop:  Jednotka: g 

          

Datum Kód inventurní 
změny MBA (z / do) Číslo ICR 

Změna Zůstatek 

Název dávky Hmotnost prvku Hmotnost izotopu Hmotnost prvku Hmotnost izotopu 
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Formulář č. 5 16 
  

  EXPORT - IMPORT NOTIFICATION No.:   

  OZNÁMENÍ DOVOZ - VÝVOZ č.:    
Shipper:      State code: Receiver: State code:  
Odesilatel:    Kód státu Příjemce: Kód státu:   

    
 

 
Shipment identification: Means of transport: Number of packages: Total weight of consignment: Netto weight: 

  Identifikace dodávky: Způsob dopravy: Počet balení: Celková hmotnost dodávky:  Netto hmotnost: 
 

     
Batch identification: Batch name: Date of shipment: Material description: Number of items: 

  Identifikace dávky: Název dávky: Datum odeslání: Popis materiálu: Počet položek: 
 

     
              

Shipper/Odesilatel:                                                       (SF) Receiver/Příjemce:                                                    (RF)  
Line 

N / D / E / 
P / T 

Element weight (kg/g) Isotope weight (kg/g) G                 
J                 
K 

Line 
N / D / E / 

P / T 

Element weight (kg/g) Isotope weight (kg/g) G                 
J                 
K 

 
Řádka Hmotnost prvku (kg/g) Hmotnost izotopu (kg/g) Řádka Hmotnost prvku (kg/g) Hmotnost izotopu (kg/g)  

           
           
           
           

Date: Signature: Date:   
Datum: Podpis: Datum: Podpis:  
    

 
Note: Note: 

  Poznámka: Poznámka: 
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Formulář č. 6 

P r o h l á š e n í 

o konečném použití jaderných materiálů 
 

Obchodní firma nebo název právnické osoby (u fyzické osoby jméno a příjmení) a sídlo 

(u fyzické osoby adresa místa podnikání), IČ (u fyzické osoby rodné číslo): 

..................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

prohlašuje, že níže uvedené jaderné materiály (specifikace): 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

bude používat k následujícím účelům:...................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Současně se zavazuje: 

a) nepoužívat zmíněné jaderné materiály k žádným účelům, které by byly v rozporu se 
Smlouvou o nešíření jaderných zbraní a napomáhaly by dosažení jakýchkoli vojenských 
cílů, 

b) umožnit uplatňování záruk a kontrolu SÚJB, Euratomu a MAAE, 
c) zajistit fyzickou ochranu nejméně na úrovni stanovené SÚJB, 
d) nevyvážet jaderné materiály bez povolení SÚJB a každý jejich převod oznámit SÚJB. 
 

 

Datum: podpis fyzické osoby nebo u právnické osoby 
 statutárního orgánu 
 

 

 u podnikajících osob otisk razítka nebo 
 vypsaná obchodní firma nebo název 
 
Poznámka: 
Toto prohlášení se přikládá k žádosti o povolení k dovozu jaderných materiálů a v případě převodu jaderných 
materiálů do České republiky 
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Příloha č. 2 k vyhlášce č.  
 
 
Seznam činností podléhajících oznámení Úřadu podle § 18 této vyhlášky:   
 
(I) Výroba rotorových válců odstředivky nebo souborů plynových odstředivek 
 Rotorovými válci odstředivky se rozumí tenkostěnné válce popsané v bodu 5.1.1.1. 

jiného právního předpisu21. 
 Plynovými odstředivkami se rozumí odstředivky popsané v bodu 5.1. jiného právního 

předpisu21. 
 
(II) Výroba difúzních přepážek 
 Difúzními přepážkami se rozumí tenké porézní filtry popsané v bodě 5.3.1.1. jiného 

právního předpisu21. 
 
(III) Výroba nebo montáž systémů založených na laserové technologii 
 Systémy založenými na laserové technologii se rozumí systémy zahrnující položky 

popsané v bodě 5.7. jiného právního předpisu21. 
 
(IV) Výroba nebo montáž elektromagnetických separátorů izotopů 
 Elektromagnetickými separátory izotopů se rozumí položky uvedené v bodě 5.9.1. 

jiného právního předpisu21 obsahující iontové zdroje popsané v bodě 5.9.1.1. jiného 
právního předpisu21.  

 
(V) Výroba nebo montáž kolon nebo extrakčního zařízení 
 Kolonami nebo extrakčním zařízením se rozumí položky popsané v bodech 5.6.1., 

5.6.2., 5.6.3., 5.6.5., 5.6.6., 5.6.7. a 5.6.8. jiného právního předpisu21. 
 
(VI) Výroba aerodynamických separačních trysek nebo vírových trubic 
 Aerodynamickými separačními tryskami nebo vírovými trubicemi se rozumí separační 

trysky nebo vírové trubice popsané v bodech 5.5.1., resp. 5.5.2. jiného právního 
předpisu21. 

 
(VII) Výroba nebo montáž systémů tvorby uranové plazmy 

Systémy tvorby uranové plazmy se rozumí systémy pro tvorbu uranové plazmy 
popsané v bodě 5.8.3. jiného právního předpisu21. 
 

(VIII) Výroba zirkoniových trubek 
Zirkoniovými trubkami se rozumí trubky popsané v bodě 1.6. jiného právního 
předpisu21. 
 

(IX) Výroba nebo úprava těžké vody nebo deuteria 
Těžkou vodou nebo deuteriem se rozumí deuterium, těžká voda (oxid deuteria) a 
kterákoli jiná sloučenina deuteria, ve které je poměr atomů deuteria k atomům vodíku 
větší než 1 : 5000. 
 
 

                                                 
21 Vyhláška č.     o stanovení seznamu vybraných položek v jaderné oblasti. 
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(X) Výroba grafitu nukleární čistoty 

Grafitem nukleární čistoty se rozumí grafit s úrovní čistoty lepší než 5 ppm borového 
ekvivalentu a s hustotou větší než 1,50 g/cm3. 
 

(XI) Výroba kontejnerů pro ozářené palivo 
Kontejnerem pro ozářené palivo se rozumí obalový soubor pro přepravu a / nebo 
skladování ozářeného paliva, který skýtá chemickou, tepelnou a radiační ochranu a 
odvádí rozpadové teplo při manipulaci, přepravě nebo skladování. 
 

(XII) Výroba regulačních tyčí jaderného reaktoru 
Regulačními tyčemi jaderného reaktoru se rozumí tyče popsané v bodě 1.4. jiného 
právního předpisu21. 
 

(XIII) Výroba nádrží a nádob zabezpečených proti dosažení kritičnosti 
Nádržemi a nádobami zabezpečenými proti dosažení kritičnosti se rozumí položky 
popsané v bodech 3.2. a 3.4. jiného právního předpisu21. 
 

(XIV) Výroba strojů na dělení ozářených palivových článků 
Stroji na dělení ozářených palivových článků se rozumí zařízení popsaná v bodě 3.1. 
jiného právního předpisu21. 

 
(XV) Výstavba horkých komor 

Horkými komorami se rozumí komory nebo vzájemně propojené komory o celkovém 
objemu minimálně 6 m3 se stíněním odpovídajícím ekvivalentu 0,5 m betonu nebo 
větším, s hustotou 3,2 g/cm3 nebo větší, vybavené zařízením pro dálkové ovládání. 
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Pracovní návrh 

 
 

VYHLÁŠKA 
ze dne 

o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, 
zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby odpovědné za radiační ochranu 

registranta 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona č. .../.... Sb., atomový zákon, 
k provedení § 24 odst. 7, § 31 odst. 6 písm. a) až e), § 32 odst. 10 písm. a) až c), § 33 odst. 8 
písm. a) až c) a § 70 odst. 2 písm. a): 

§ 1 

Předmět úpravy 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje 
a) obsah dokumentace k povolení odborné přípravy, další odborné přípravy vybraných 

pracovníků a přípravy osob odpovědných za radiační ochranu registranta, 
b) výčet činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, 
c) druh a stupeň požadovaného vzdělání pro jednotlivé činnosti, 
d) typ a délku odborné praxe pro jednotlivé činnosti, 
e) náplň a způsob provádění odborné přípravy pro jednotlivé činnosti, 
f) výkonové a osobnostní charakteristiky, které jsou předpokladem pro výkon činnosti 

zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, a způsob ověřování osobnostní 
způsobilosti, 

g) rozsah, obsah a způsob provedení zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro 
jednotlivé činnosti a způsob jejího hodnocení, 

h) podmínky opakování zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost, 
i) délku trvání oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné 

bezpečnosti, 
j) náplň další odborné přípravy a způsob a četnost jejího provádění, 
k) interval pravidelného ověřování osobnostní způsobilosti držitele oprávnění k vykonávání 

činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, 
l) doby nevykonávání činností, které jsou předpokladem zrušení oprávnění k vykonávání 

činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, 
m) rozsah, způsob a četnost provádění přípravy osoby zajišťující radiační ochranu 

registranta. 

§ 2 

Obsah dokumentace k povolení odborné přípravy, další odborné přípravy vybraných 
pracovníků a přípravy osob odpovědných za radiační ochranu registranta  

(1) Doklady dokumentující způsob přípravy vybraných pracovníků a osob odpovědných 
za radiační ochranu registranta musí obsahovat 

                                                 
1) Směrnice 1962/302/Euratom, směrnice 2013/59/Euratom. 
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a) metodiku výuky, včetně postupů pro hodnocení a analýzu procesu přípravy vybraných 
pracovníků a osob odpovědných za radiační ochranu registranta, 

b) výcvikové programy stanovující obsah, rozsah, cíle a způsob provádění přípravy, včetně 
1. osnov přípravy, 
2. způsobu ověřování znalostí, 
3. způsobu ověřování dovedností a 
4. způsobu ověřování návyků a postojů, 
5. získaných ve všech jednotlivých fázích procesu přípravy. 

§ 3 

Okruh činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti 
(1) Činností zvláště důležitou z hlediska jaderné bezpečnosti vykonávanou na jaderně 

energetickém zařízení s tepelným výkonem větším než 50 MW (dále jen „jaderně energetické 
zařízení“) je 
a) manipulace na blokové a nouzové dozorně, včetně samostatného odstavení jaderného 

reaktoru, řízení a kontrola uvádění do provozu a provozu celého jaderně energetického 
zařízení, 

b) manipulace na blokové a nouzové dozorně, včetně samostatného odstavení jaderného 
reaktoru, řízení a kontrola uvádění do provozu a provozu jednoho reaktorového bloku, 

c) manipulace na blokové a nouzové dozorně, včetně samostatného odstavení jaderného 
reaktoru, řízení a kontrola uvádění do provozu a provozu primární části reaktorového 
bloku, 

d) manipulace na blokové a nouzové dozorně, řízení a kontrola uvádění do provozu 
sekundární části reaktorového bloku, 

e) řízení provádění jednotlivých kroků testů fyzikálního a energetického spouštění na 
blokové dozorně reaktorového bloku, 

f) řízení a kontrola manipulací s jednotlivými palivovými soubory uvnitř reaktorového 
bloku mimo uzel čerstvého paliva. 
(2) Činností zvláště důležitou z hlediska jaderné bezpečnosti vykonávanou na 

výzkumném jaderném zařízení s tepelným výkonem do 50 MW včetně (dále jen „výzkumné 
jaderné zařízení“) je 
a) manipulace na dozorně a řízení provádění jednotlivých kroků testů fyzikálního a 

energetického spouštění jaderného reaktoru a řízení a kontrola dalších spouštěcích prací, 
b) manipulace na dozorně a řízení a kontrola uvádění jaderného reaktoru do provozu, řízení 

a kontrola provozu jaderného reaktoru, řízení a kontrola manipulací s jaderným palivem v 
aktivní zóně jaderného reaktoru a řízení a kontrola činnosti směny, 

c) řízení a kontrola sestavení a uspořádání aktivní zóny jaderného reaktoru, realizace 
fyzikálních měření v průběhu fyzikálního a energetického spouštění jaderného reaktoru a 
řízení a kontrola základního kritického experimentu a 

d) manipulace na dozorně, řízení a kontrola uvádění do provozu a provozu jaderného 
reaktoru. 

§ 4 

Okruh činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany 

Činností zvláště důležitou z hlediska radiační ochrany je 
a) vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany, jako 
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1. dohlížející osoba na pracovištích provozovaných na základě povolení dle § 9 odst. 2 
písm. b), f), atomového zákona a při provádění služeb na pracovišti IV. kategorie 
podle § 9 odst. 2 písm. i), 

2. osoba s přímým dohledem nad zajištěním radiační ochrany na pracovištích od II. 
kategorie, kde se provádějí radiační činnosti, které jsou vykonávány na základě 
povolení dle § 9 odst. 2 písm. b), e), f) a odst. 3 písm. a) atomového zákona a při 
provádění činností dle písm. g), 

b) hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření, řízením a vykonáváním zkoušek ke 
schválení typu, k posuzování shody vlastností zdroje ionizujícího záření s požadavky 
jiných právních předpisů, přejímací zkoušky zdroje ionizujícího záření, s výjimkou 
otevřených radionuklidových zdrojů ionizujícího záření a zkoušky dlouhodobé stability 
zdroje ionizujícího záření, 

c) řízení provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany povolených podle § 9 
odst. 2 písm. h) atomového zákona, a to 
1. osobní dozimetrie, 
2. monitorování pracoviště III. a IV. kategorie, výpustí z tohoto pracoviště, jeho okolí a 

monitorování po vyřazení tohoto pracoviště z provozu, 
3. měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách a 

stanovení radonového indexu pozemku, 
4. měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu, ve vodě 

určené k veřejnému zásobování pitnou vodou a v balené vodě, 
5. měření a hodnocení obsahu radioaktivních látek uvolňovaných z pracoviště s 

možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření. 

§ 5 

Druh a stupeň vzdělání, typ a délka odborné praxe pro jednotlivé činnosti zvláště 
důležité z hlediska jaderné bezpečnosti 

(1) Požadovaným druhem a stupněm vzdělání a typem a délkou odborné praxe pro 
činnost zvláště důležitou z hlediska jaderné bezpečnosti vykonávanou na jaderně 
energetickém zařízení je 
a) pro činnost uvedenou v § 4 odst. 1 písm. a)  

1. vysokoškolské vzdělání příslušného směru,  
2. absolvování základní a periodické přípravy, 
3. výkon činnosti podle § 4 odst. 1 písm. b) po dobu dva roky a 
4. absolvování přípravy při přechodu z činnosti podle § 4 odst. 1 písm. b), 

b) pro činnost uvedenou v § 4 odst. 1 písm. b)  
1. vysokoškolské vzdělání příslušného směru,  
2. absolvování základní a periodické přípravy, 
3. výkon činnosti podle § 4 odst. 1 písm. c) po dobu jeden rok, 
4. výkon činnosti podle § 4 odst. 1 písm. d) po dobu jeden rok a 
5. absolvování přípravy při přechodu z činnosti podle § 4 odst. 1 písm. c) nebo z 

činnosti podle § 4 odst. 1 písm. d), 
c) pro činnost uvedenou v § 4 odst. 1 písm. c), e) a f) 

1. vysokoškolské vzdělání příslušného směru a 
2. absolvování základní a periodické přípravy, 

d) pro činnost uvedenou v § 4 odst. 1 písm. d) 
1. vysokoškolské vzdělání příslušného směru a absolvování základní a periodické 

přípravy, nebo 
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2. středoškolské vzdělání příslušného směru, výkon činnosti na podřízených a 
souvisejících funkcích po dobu čtyři roky a absolvování základní a periodické 
přípravy. 

(2) Požadovaným druhem a stupněm vzdělání a typem a délkou odborné praxe pro 
činnost zvláště důležitou z hlediska jaderné bezpečnosti vykonávanou na výzkumném 
jaderném zařízení je 
a) pro činnost uvedenou v § 4 odst. 2 písm. a) 

1. vysokoškolské vzdělání příslušného směru, 
2. výkon činnosti podle § 4 odst. 2 písm. b) po dobu jeden rok, 
3. výkon činnosti podle § 4 odst. 2 písm. c) po dobu jeden rok a 
4. absolvování přípravy při přechodu z činnosti podle § 4 odst. 2 písm. b) nebo z 

činnosti podle § 4 odst. 2 písm. c), 
b) pro činnost uvedenou v § 4 odst. 2 písm. b) 

1. vysokoškolské vzdělání příslušného směru, odborná praxe v oboru s příbuzným 
předmětem činnosti po dobu dva roky, absolvování základní a periodické přípravy, 
výkon činnosti podle § 4 odst. 2 písm. d) po dobu dva roky a absolvování přípravy 
při přechodu z činnosti podle § 4 odst. 2 písm. d), nebo 

2. středoškolské vzdělání příslušného směru, odborná praxe v oboru s příbuzným 
předmětem činnosti po dobu pět let, absolvování základní a periodické přípravy, 
výkon činnosti podle § 4 odst. 2 písm. d) po dobu dva roky a absolvování přípravy 
při přechodu z činnosti podle § 4 odst. 2 písm. d), 

c) pro činnost uvedenou v § 4 odst. 2 písm. c) 
1. vysokoškolské vzdělání příslušného směru, 
2. odborná praxe v oboru s příbuzným předmětem činnosti po dobu dva roky a 
3. absolvování základní a periodické přípravy, 

d) pro činnost uvedenou v § 4 odst. 2 písm. d) 
1. vysokoškolské vzdělání příslušného směru, odborná praxe v oboru s příbuzným 

předmětem činnosti po dobu dva roky a absolvování základní a periodické přípravy, 
nebo 

2. středoškolské vzdělání příslušného směru, odborná praxe v oboru s příbuzným 
předmětem činnosti po dobu pět let a absolvování základní a periodické přípravy. 

(3) Za vysokoškolské vzdělání příslušného směru se považuje vysokoškolské vzdělání 
získané ve studijních programech v oblasti technických věd a technologií a v oblasti 
přírodních věd.  

(4) Za středoškolské vzdělání příslušného směru se považuje úplné střední odborné 
vzdělání fyzikálního nebo technického směru s maturitní zkouškou. 

§ 6 

Druh a stupeň vzdělání požadovaný pro vybrané pracovníky pro jednotlivé činnosti 
zvláště důležité z hlediska radiační ochrany 

(1) Druhem a stupněm vzdělání požadovaným pro vybrané pracovníky pro činnosti 
zvláště důležité z hlediska radiační ochrany je 
a) pro vykonávání soustavného dohledu jako dohlížející osoba na pracovištích při radiační 

činnosti s významným zdrojem ionizujícího záření, který je používán pro lékařské 
ozáření a s velmi významnými zdrojem ionizujícího záření vysokoškolské vzdělání 
příslušného směru, 
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b) pro vykonávání soustavného dohledu jako dohlížející osoba při poskytování služeb v 
kontrolovaném pásmu pracoviště IV. kategorie 
1. úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo 
2. úplné střední odborné vzdělání fyzikálního nebo technického směru s maturitní 

zkouškou 
c) pro řízení zkoušek při hodnocení vlastností na mamografickém rentgenovém zařízení, 

zařízení výpočetní tomografie, intervenčním a angiografickým rentgenovém zařízení a 
radioterapeutickém zařízení, které je určeno pro lékařské ozáření vysokoškolské vzdělání 
získané ve studijním programu v oboru radiologická fyzika nebo způsobilost k výkonu 
nelékařského zdravotnického povolání radiologického fyzika, 

d) pro řízení zkoušek při hodnocení vlastností na jiném významném zdroji ionizujícího 
záření, který je určen pro lékařské ozáření, nežli uvedeném v písmenu b), vysokoškolské 
vzdělání příslušného směru, 

e) pro vykonávání soustavného dohledu jako dohlížející osoba na pracovišti při radiačních 
činnostech jiných, nežli uvedeném v písmenu a) a pro vykonávání soustavného dohledu 
jako osoba s přímým dohledem nad zajištěním radiační ochrany: 
1. úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo 
2. úplné střední odborné vzdělání fyzikálního nebo technického směru s maturitní 

zkouškou, 
f) pro vykonávání soustavného dohledu jako osoba s přímým dohledem nad zajištěním 

radiační ochrany při lékařském ozáření způsobilost k výkonu zdravotnického povolání, 
g) řízení služby provádění osobní dozimetrie a monitorování podle programu monitorování 

na pracovištích III. a IV. kategorie a výpustí z tohoto pracoviště, jeho okolí a 
monitorování po vyřazení tohoto pracoviště z provozu a pro měření a hodnocení obsahu 
radioaktivních látek uvolňovaných z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z 
přírodního zdroje záření vysokoškolské vzdělání příslušného směru, 

h) pro ostatní služby úplné střední vzdělání přírodovědného nebo technického směru s 
maturitní zkouškou 
(2) Za vysokoškolské vzdělání příslušného směru se považuje vzdělání získané ve 

studijních programech v oblasti technických věd, technologií přírodních věd a lékařských věd. 

§ 7 

Typ a délka odborné praxe pro jednotlivé činnosti zvláště důležité z hlediska radiační 
ochrany 

(1) Pro všechny činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, s výjimkou práce s 
průmyslovým stabilním měřidlem, které obsahuje zdroj ionizujícího záření, kde praxe není 
požadována, je požadována jednoroční praxe. 

(2) Praxe musí být absolvována u držitele povolení k vykonávání činnosti zahrnující 
příslušnou činnost zvláště důležité z hlediska radiační ochrany a pod dohledem držitele 
oprávnění k vykonávání této činnosti. 
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§ 8 

Požadavky na osobnostní způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné 
bezpečnosti a způsob jejího ověřování a podrobnosti pravidelného ověřování osobnostní 
způsobilosti držitele oprávnění k vykonávání činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné 

bezpečnosti 
(1) Osobnostní způsobilost vybraných pracovníků, vykonávajících činnosti zvláště 

důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, je dána úrovní rozvinutosti jejich výkonových a 
osobnostních charakteristik. 

(2) Vybraný pracovník, vykonávající činnost zvláště důležitou z hlediska jaderné 
bezpečnosti, splňuje předpoklady osobnostní způsobilosti, pokud výkonové charakteristiky 
jsou 
a) intelekt v pásmu vyššího průměru až nadprůměru, 
b) průměrná až vyšší úroveň poznávacích procesů, 
c) rezistence vůči percepční zátěži, 
d) rezistence vůči monotonii, 
e) spolehlivost rozhodovacích procesů a pracovního výkonu. 

(3) Vybraný pracovník, vykonávající činnost zvláště důležitou z hlediska jaderné 
bezpečnosti, splňuje předpoklady osobnostní způsobilosti, pokud osobnostní charakteristiky 
jsou 
a) emoční stabilita, 
b) odolnost vůči zátěži, 
c) vyšší úroveň sebekontroly, 
d) disciplinovanost, odpovědnost, 
e) rozvinutá schopnost anticipace, 
f) absence sklonů k agresivnímu, rizikovému a impulzivnímu jednání, 
g) absence psychopatologické symptomatiky. 

(4) Osobnostní způsobilost musí být ověřena formou komplexního psychologického 
vyšetření a strukturovaným rozhovorem. 

(5) Komplexní psychologické vyšetření musí být odborným psychologem, který je 
absolventem jednooborového magisterského studia psychologie. 

(6) Osobnostní způsobilost musí být ověřována 
a) anamnestickým dotazníkem, 
b) analýzou objektivních údajů, 
c) strukturovaným rozhovorem, 
d) testy intelektových schopností, 
e) osobnostními dotazníky, 
f) testy speciálních schopností a 
g) projektivními metodami. 

(7) Odborný psycholog vydává doklad o osobnostní způsobilosti osob, vykonávajících 
činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti. 

(8) Osobnostní způsobilost držitele oprávnění k vykonávání činnosti zvláště důležité z 
hlediska jaderné bezpečnosti pravidelně ověřována komplexním psychologickým vyšetřením. 

(9) Interval pravidelného ověřování osobnostní způsobilosti držitele oprávnění k 
vykonávání činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti je 
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a) dva roky, jestliže výkonové a osobnostní charakteristiky jsou podle posledního ověření v 
souladu s požadavky na osobnostní způsobilost osob vykonávajících činnosti zvláště 
důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, 

b) jeden rok, jestliže výkonové a osobnostní charakteristiky jsou podle posledního ověření 
přiměřené požadavkům na osobnostní způsobilost v rozsahu odpovídajícím vykonávané 
činnosti s výhradou. 

§ 9 

Požadavky na zdravotní způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné 
bezpečnosti a způsob jejího ověřování 

Požadavky na zdravotní způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné 
bezpečnosti a způsob jejího ověřování stanoví jiný právní předpis2). 

§ 10 

Způsob provádění a náplň odborné přípravy a další odborné přípravy pro činnosti 
zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a způsob a četnost jejího provádění 
(1) Seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří náplň odborné přípravy a další 

odborné přípravy pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, stanoví příloha 
č. 1 této vyhlášky. 

(2) Odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti se 
skládá ze 
a) základní přípravy a 
b) přípravy pro změnu činnosti. 

(3) Další odbornou přípravou pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti 
je periodická příprava k udržování kvalifikace. 

(4) Základní příprava se skládá z 
a) teoretické přípravy, 
b) stáže na jaderném zařízení v délce 25 výcvikových dnů, 
c) pro činnost podle § 4 odst. 1 písm. c) výcviku na plnorozsahovém simulátoru v délce 25 

výcvikových dnů a pro činnost podle § 4 odst. 1 písm. d) výcviku na plnorozsahovém 
simulátoru v délce 15 výcvikových dnů, a 

d) zácviku na funkci v délce 25 výcvikových dnů. 
(5) Periodická příprava se skládá z  

a) teoretické přípravy, 
b) pro činnost podle § 4 odst. 1 písm. a) až d) výcviku na plnorozsahovém simulátoru v 

délce 10 výcvikových dnů v období 12 po sobě jdoucích měsíců. 
(6) Příprava pro změnu činnosti se skládá z 

a) teoretické přípravy,  
b) pro činnost podle § 4 odst. 1 písm. a) až d) výcviku na plnorozsahovém simulátoru v 

délce pěti výcvikových dnů, 
c) zácvik na funkci v délce 20 výcvikových dnů. 
                                                 
2) Zákon č. 373/2011 Sb., Vyhláška č. 79/2013 Sb., Zákon č. 258/2000 Sb., Vyhláška č. 432/2003 Sb. (Zákoník 

práce). 
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§ 11 

Způsob provádění a náplň odborné přípravy a další odborné přípravy pro činnosti 
zvláště důležité z hlediska radiační ochrany a způsob a četnost jejího provádění 
(1) Odbornou přípravou pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany je kurz 

v délce tří dnů absolvovaný u držitele povolení podle § 9 odst. 6 písm. a) atomového zákona. 
(2) Další odbornou přípravou pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany je 

opakovací kurz v délce jednoho dne absolvovaný u držitele povolení podle § 9 odst. 6 písm. 
a) atomového zákona. Opakovací kurz musí být absolvován každých 5 let. 

(3) Náplň kurzu podle odstavce 1 a 2 stanoví příloha č. 3 této vyhlášky. 

§ 12 

Rozsah a způsob provedení zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti 
zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a způsob jejího hodnocení 

(1) Zkouška ověřující zvláštní odbornou způsobilost se skládá z 
a) zkoušky na plnorozsahovém simulátoru pro činnost podle § 4 odst. 1 písm. a) až d) na 

jaderně energetickém zařízení, 
b) písemné části zkoušky, 
c) ústní části zkoušky, 
d) praktické části zkoušky, nejedná–li se o opětovné udělení oprávnění. 

(2) Uchazeč může přistoupit k vykonání další části zkoušky ověřující zvláštní odbornou 
způsobilost jen po úspěšně vykonané předchozí části zkoušky ověřující zvláštní odbornou 
způsobilost. 

(3) Zkouška na plnorozsahovém simulátoru se koná nejvýše 6 měsíců před ústní částí 
zkoušky. 

(4) Písemná část zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost se koná nejvýše 2 
měsíce před ústní částí zkoušky. 

(5) V případě, že se jedná o prvé získání oprávnění, ústní část zkoušky ověřující zvláštní 
odbornou způsobilost se provádí jako standardní ústní část zkoušky. 

(6) V případě, že se jedná o první a další opětovné získání oprávnění pro činnosti podle § 
4 odst. 1 písm. a) a b) na jaderně energetickém zařízení, může být provedena integrovaná 
zkouška skládající se z ústní části zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost a zkoušky 
na plnorozsahovém simulátoru dále jen „integrovaná zkouška“). 

(7) V případě, že se jedná o druhé a další opětovné získání oprávnění pro činnosti podle § 
4 odst. 1 písm. c) a d) na jaderně energetickém zařízení, může být provedena integrovaná 
zkouška. 

(8) Obsah, průběh a způsob hodnocení zkoušky na plnorozsahovém simulátoru, písemné 
části zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost, standardní ústní části zkoušky ověřující 
zvláštní odbornou způsobilost, ústní části zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost v 
rámci integrované zkoušky a praktické části zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost 
stanoví příloha č. 2 této vyhlášky. 

(9) Celkové vyhodnocení zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost provádí 
předseda zkušební komise. Celkově je zkouška ověřující zvláštní odbornou způsobilost 
hodnocena stupněm 1 až 3, jestliže zkouška na plnorozsahovém simulátoru a ústní část 
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zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost byly hodnoceny stupněm 1 až 3 a všechny 
ostatní části zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost byly hodnoceny stupněm 
vyhověl. 

§ 13 

Rozsah a způsob provedení zkoušky pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační 
ochrany a způsob jejího hodnocení 

(1) Zkouška pro činnost zvláště důležitou z hlediska radiační ochrany se skládá z 
následujících částí: 
a) písemné zkoušky a 
b) ústní zkoušky. 

(2) Pro hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření používaných pro lékařské ozáření 
je požadována též praktická zkouška. 

(3) Žadatel o oprávnění k vykonávání činnosti zvláště důležité z hlediska radiační 
ochrany je povinen vykonat nejdříve písemnou zkoušku nebo praktickou zkoušku, pokud je 
vyžadována. 

(4) Žadatel o oprávnění k vykonávání činnosti zvláště důležité z hlediska radiační 
ochrany uspěje u zkoušky pro činnost zvláště důležitou z hlediska radiační ochrany, pokud u 
ústní zkoušky správně odpoví na všechny otázky. 

(5) O hodnocení zkoušky pro činnost zvláště důležitou z hlediska radiační ochrany 
rozhodnou přítomní členové komise hlasováním při neveřejném zasedání komise bez účasti 
uchazeče. Při rovnosti hlasů rozhoduje předsedající. 

(6) Komise vypracuje o průběhu a výsledku zkoušky pro činnost zvláště důležitou z 
hlediska radiační ochrany protokol o zkoušce a výsledek této zkoušky oznámí předseda 
komise žadateli o oprávnění k vykonávání činnosti zvláště důležité z hlediska radiační 
ochrany v den konání zkoušky. 

§ 14 

Délka trvání oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné 
bezpečnosti 

(1) Délka trvání oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné 
bezpečnosti je v případě prvého udělení oprávnění 2 roky. 

(2) V případě, že se jedná o opětovné udělení oprávnění pro výkon stejné činnosti, může 
Úřad na základě celkového hodnocení zkoušky stupněm výborný, bezchybného výkonu 
činnosti (pracovních výsledků) a doporučení držitele povolení udělit oprávnění pro činnosti 
podle § 4 odst. 1 písm. c) a d) na jaderně energetickém zařízení a činnosti podle § 4 odst. 2 
písm. d) na výzkumném jaderně energetickém zařízení s dobou platnosti až na čtyři roky. 

(3) V případě, že se jedná o opětovné udělení oprávnění pro výkon stejné činnosti může 
Úřad na základě celkového hodnocení zkoušky stupněm výborný, bezchybného výkonu 
činnosti (pracovních výsledků) a doporučení držitele povolení pro činnosti podle § 4 odst. 1 
písm. a) a b) a pro činnosti podle § 4 odst. 1 písm. a), b), e) f) na jaderně energetickém 
zařízení a činnosti podle § 4 odst. 2 písm. a), b), c) na výzkumném jaderně energetickém 
zařízení udělit oprávnění s dobou platnosti až na osm let. 
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(4) Délka trvání oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné 
bezpečnosti je 
a) pro prvé opětovné udělení oprávnění na dobu nejvýše 4 let, a to, je - li zkouška celkově 

hodnocena 
1. stupněm výborný, 4 roky, 
2. stupněm velmi dobrý, 3 roky, 
3. stupněm dobrý, 2 roky. 

b) pro druhé opětovné udělení oprávnění na dobu nejvýše 6 let, a to, je - li zkouška celkově 
hodnocena 
1. stupněm výborný, 6 let, 
2. stupněm velmi dobrý, 4 roky, 
3. stupněm dobrý, 2 roky. 

c) pro třetí a další opětovné udělení oprávnění na dobu nejvýše 8 let, a to, je - li zkouška 
celkově hodnocena 
1. stupněm výborný, 8 let, 
2. stupněm velmi dobrý, 4 roky, 
3. stupněm dobrý, 2 roky. 

§ 15 

Doba vedoucí ke zrušení oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska 
jaderné bezpečnosti a radiační ochrany 

(1) Úřad zruší oprávnění k vykonávání činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné 
bezpečnosti, pokud činnost 
a) podle § 4 odst. 1 písm. a) až d) na jaderně energetickém zařízení nebyla vykonávána po 

dobu delší než šest měsíců, 
b) podle § 4 odst. 1 písm. e) a f) na jaderně energetickém zařízení nebyla vykonávána po 

dobu delší než 18 měsíců, 
c) podle § 4 odst. 2 na výzkumném jaderně energetickém zařízení nebyla vykonávána po 

dobu delší než 12 měsíců. 
(2) Úřad zruší oprávnění k vykonávání činnosti zvláště důležité z hlediska radiační 

ochrany, kterou je hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření a řízení služeb významných 
z hlediska radiační ochrany, pokud činnost nebyla vykonávána déle než pět let. 

§ 16 

Požadavky na přípravu osoby odpovědné za radiační ochranu registranta 
(1) Přípravou osoby odpovědné za radiační ochranu registranta je kurz v rozsahu jednoho 

dne absolvovaný u držitele povolení podle § 9 odst. 6 písm. b) atomového zákona. 
(2) Kurz musí být absolvován každých 5 let. 
(3) Náplň kurzu podle odstavce 1 a 2 stanoví příloha č. 3 této vyhlášky. 

§ 17 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 
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Předsedkyně 
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. .../.... Sb. 
 
Seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří náplň odborné přípravy a další odborné 
přípravy pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti 
 
Obecné znalosti: 
1. bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 
2. jaderná bezpečnost, rozbor definice a vysvětlení základních pojmů, základní předpisy 
v oblasti zajišťování jaderné bezpečnosti, rizika vyplývající z jaderných technologií, 
3. radiační ochrana, interakce ionizujícího záření s látkou, veličiny a jednotky, biologické 
účinky ionizujícího záření, principy ochrany zdraví před ionizujícím zářením, přírodní a 
umělé zdroje ionizujícího záření, kontrolované pásmo, 
4. požární ochrana, havarijní připravenost, nakládání s radioaktivními odpady, 
5. jaderná fyzika, veličina a jednotky, radioaktivita, jaderné reakce, 
6. teorie a stavba jaderných reaktorů, fyzikální principy jaderného reaktoru, neutrony ve 
fyzice reaktoru, kritičnost reaktoru, kinetika reaktoru, koeficienty a efekty reaktivity, xenon a 
samarium ve fyzice reaktoru, vyhoření paliva, bilance zásoby reaktivity v reaktoru, vývin 
tepla v aktivní zóně reaktoru, jaderná paliva, palivové cykly, materiály jaderných reaktorů, 
moderátory, typy jaderných reaktorů, stínění, 
7. aplikovaná hydromechanika, proudění tekutin, čerpadla, potrubí a armatury, 
8. aplikovaná termomechanika par a plynů, sdílení tepla, výměníky tepla, parní turbíny, 
9. aplikovaná elektrotechnika, teorie elektrických strojů točivých i netočivých, elektrická 
zařízení a přístroje, bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrickém zařízení, 
ochrana před úrazem elektrickým proudem, 
10. základní pojmy z regulace, 
11. fyzická ochrana jaderných zařízení a jaderných materiálů, 
12. pedagogické principy odborné přípravy, systémový přístup k odborné přípravě, 
13. předpoklady pro práci operátora jaderných zařízení, zásady řídící práce a komunikace, 
adaptace a psychická zátěž v operátorské činnosti, řešení konfliktních situací. 
 
Specifické znalosti: 
1. princip, účel a funkce daného jaderného zařízení, 
2. dispoziční uspořádání jaderného zařízení, organizace údržby, chemické provozy, 
elektrotechnické provozy, provozy měření a regulace, 
3. primární část jaderného zařízení, hlavní komponenty a jejich charakteristiky, účel a 
uspořádání základních zařízení primární části, umístění jednotlivých zařízení, systém značení 
technologických zařízení primární části, potrubí, tepelné výměníky, systém kompenzace 
objemu, čerpadla, pomocné systémy, systém organizovaných úniků, systém doplňování a 
bórové regulace, systém spalování vodíku, havarijní systémy, systémy chlazení bazénu 
skladování jaderného paliva, vložené okruhy chlazení, systém bórového koncentrátu, systém 
čistého kondenzátu, vzduchotechnika reaktorovny, rozvod ostatních médií, 
4. sekundární část jaderného zařízení, hlavní komponenty a jejich charakteristiky, účel a 
uspořádání základních zařízení sekundární části, umístění jednotlivých zařízení, systém 
značení technologických zařízení sekundární části, strojovna, venkovní provozy, základní 
tepelné schéma sekundárního okruhu, rozvod páry, parní turbína a její pomocné systémy, 
systém kondenzace, nízkotlaká regenerace, systém tepelné úpravy vody a pomocných nádrží, 
napájení parních generátorů, vysokotlaká regenerace, systém dochlazování primárního 
okruhu, olejové hospodářství, vodní hospodářství, dieselgenerátorové stanice, hospodářství 
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technických plynů, vysokotlaká a nízkotlaká kompresorová stanice, stanice zdroje chladu a 
okruh ochlazované vody, 
5. chemie v jaderném zařízení, základy chemických a fyzikálně chemických procesů, 
úprava vody, chemický a radiochemický režim v jaderném zařízení, chemická kontrola, 
dekontaminace technologických zařízení a místností, zpracování radioaktivních odpadů, 
systémy čištění provozních médií, systém dávkování chemických reagentů, speciální 
kanalizace, 
6. elektrické schéma jaderného zařízení, provoz elektrického schématu, účel a uspořádání 
hlavních elektrotechnických komponent, umístění jednotlivých elektrotechnických zařízení, 
systém značení elektrotechnických zařízení, turboalternátor a jeho provoz, budící soustava, 
pomocná hospodářství turboalternátoru, transformátory ve vyvedení výkonu a ve vlastní 
spotřebě, další zařízení vyvedení výkonu a napájení vlastní spotřeby, systémy nezajištěného 
napájení, systémy zajištěného napájení, autonomní zdroje, rozvaděče vysokého a nízkého 
napětí, hlavní elektrické spotřebiče a zařízení primárního a sekundárního okruhu, automatiky 
nezajištěného napájení, režimové automatiky zajištěného napájení 2. kategorie, koncepce 
ochran elektrického bloku jaderného zařízení, soubor ochran hlavních elektrických zařízení, 
ochrany dalších zařízení ve vlastní spotřebě, dispečerské řízení energetické sítě, 
7. měření a regulace v jaderném zařízení, získávání údajů a přenos informací, měření 
elektrických a neelektrických veličin, měření neutronového toku, umístění jednotlivých 
zařízení měření a regulace, systém značení zařízení měření a regulace, regulační režimy 
jaderného zařízení, regulátory systému automatické regulace výkonu, regulační systémy 
jaderného zařízení, ochranné a bezpečnostní systémy, technologické informační systémy, 
popis řídících center jaderného zařízení, 
8. informatika, používané informační technologie a programové vybavení jaderného 
zařízení, základy počítačových sítí, lokální počítačová síť, elektronická pošta, intranet, 
hromadné zpracování dat, databázové systémy, moduly pro řízení materiálu, 
9. radiační bezpečnost a radiační kontrola v jaderném zařízení, detektory ionizujícího 
záření, dozimetry ionizujícího záření, popis a charakteristika systému radiační kontroly v 
jaderném zařízení, vymezené kontrolované pásmo v jaderném zařízení, radiační kontrola 
technologických celků, radiační kontrola výpustí, radiační kontrola okolí jaderného zařízení, 
radiační kontrola osob v jaderném zařízení, 
10. provozní předpisy jaderného zařízení a ostatní provozní dokumentace, detailní znalost 
operativních schémat a konstrukčního uspořádání komponent jaderného zařízení, 
11. provoz jaderného zařízení, spouštěcí práce, ustálený provoz jaderného zařízení, limitní 
provozní režimy reaktoru, odstavení zařízení do opravy, transport čerstvého paliva a jeho 
skladování v jaderném zařízení, výměna paliva, skladování a transport vyhořelého paliva, 
náběh zařízení z opravy, základní provozní režimy, základní bezpečnostní limity, limity a 
podmínky pro režimy normálního provozu - systémy řízení reaktivity, požadavky na 
provozuschopnost základního přístrojového vybavení jaderného zařízení, radiační situace na 
jaderném zařízení a její vliv na provozní bezpečnost, požadavky na provoz systémů, zajištění 
jaderné bezpečnosti při manipulacích s jaderným palivem, praktické poznatky z rozborů 
bezpečnosti jaderného zařízení, příkazy a omezení režimu provozu jaderného zařízení, 
pravidla směnového provozu, provozní dokumentace, kultura bezpečnosti, havarijní 
plánování, praktické poznatky a zkušenosti s provozováním jaderného zařízení, změny a 
dodatky provozních předpisů, 
12. provozní fyzika jaderného zařízení, vybrané procesy střednědobé a dlouhodobé 
kinetiky reaktoru, systém ochrany a regulace reaktoru, vybrané provozní stavy z hlediska 
provozní fyziky, 
13. likvidace abnormálních stavů, likvidace mimořádných/havarijních stavů, principy a 
zásady zvládání těžkých havárií 
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14. údržba jaderného zařízení, zajišťování údržby jaderného zařízení, realizace oprav 
výrobního zařízení, využití výpočetní techniky v údržbě, ekonomika údržby, vady materiálu, 
defektoskopické kontroly, diagnostika 
15. systém řízení jaderného zařízení, principy pravděpodobnostního hodnocení 
bezpečnosti, jakost, kvalita, kultura bezpečnosti, kvalita lidského výkonu, lidský faktor. 
  
Příloha č. 2 k vyhlášce č. .../.... Sb. 
 
Obsah, průběh a hodnocení jednotlivých částí zkoušky pro činnosti zvláště důležité z hlediska 
jaderné bezpečnosti 
 
I. Obsah, průběh a hodnocení zkoušky na plnorozsahovém simulátoru (dále jen na 
simulátoru) 
1. Zkouškou na simulátoru je ověřována schopnost uchazeče prakticky řešit úlohy z 
oblasti likvidace abnormálních a mimořádných / havarijních stavů a používat při tom zejména 
symptomaticky orientované provozní předpisy s ohledem na činnost (funkci), kterou uchazeč 
vykonává nebo pro kterou se připravuje. 
2. Úlohy pro zkoušku na simulátoru jsou tematicky shodné se scénáři pro výcvik na 
simulátoru. 
3. Pro zkoušku na simulátoru jsou předsedou zkušební komise delegováni jako členové 
komise minimálně 3 zástupci držitele povolení, obvykle zástupci provozu, provozních režimů 
a jaderné bezpečnosti, 1 instruktor výcviku na simulátoru a za Úřad minimálně 1 inspektor. 
4. Jestliže jsou v rámci jedné zkoušky (úlohy) ověřovány znalosti více uchazečů, je 
nezbytné počet členů zkušební komise rozšířit tak, aby každého zkoušeného uchazeče mohl 
sledovat alespoň jeden člen komise. 
5. Uchazeč je v rámci zkoušky na simulátoru zařazen do standardní osádky blokové 
dozorny, resp. směny řídícího operativního personálu podle činnosti (funkce), kterou 
vykonává nebo pro kterou se připravuje. 
6. Instruktoři výcviku na simulátoru navrhnou úlohy vhodné pro zkoušeného (né) 
uchazeče a dané složení osádky. Z těchto úloh přítomní členové zkušební komise vyberou 
úlohu tak, aby co nejlépe ověřila schopnosti uchazeče (ů). 
7. Instruktor výcviku na simulátoru zadá vybranou zkušební úlohu na programových 
prostředcích simulátoru a oznámí všem přítomným, že úloha byla zadána bez toho, že by 
členové osádky, do které je uchazeč zařazen (jsou uchazeči zařazeni), znali obsah zkušební 
úlohy. 
8. Instruktoři výcviku na simulátoru a to i v případě, že nejsou členy zkušební komise 
zabezpečují zkoušku na simulátoru po technické stránce a dále sledují a zaznamenávají 
činnost osádky, zejména uchazeče (ů) během zkoušky. 
9. Po ukončení zkoušky provedou instruktoři výcviku na simulátoru rozbor činnosti a 
postupů osádky, zejména uchazeče (ů) a upozorní na důležité body. Členové zkušební komise 
mohou klást uchazeči doplňující otázky. 
10. Zkouška uchazeče (ů) na simulátoru je ukončena „standardně“, jestliže zařízení bylo 
uvedeno do stabilizovaného stavu v souladu s předpisy. O ukončení zkoušky rozhodne, po 
dohodě s ostatními přítomnými členy zkušební komise a instruktory výcviku na simulátoru, v 
rámci integrované zkoušky podle odst. IV (dále jen IZ) předsedající, u zkoušky na simulátoru 
inspektor Úřadu. Je proveden rozbor postupu a činnosti uchazeče (ů) a zkouška je celkově 
vyhodnocena na základě hodnocení jednotlivých kritérií. 
11. Zkouška na simulátoru může být přerušena na základě chybného rozhodnutí, resp. 
postupu uchazeče (ů), tzn. jestliže dojde k odklonu od správného řešení a je zřejmé, že blok 
nebude uveden do stabilizovaného stavu v souladu s předpisy. V takovém případě může 
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kterýkoli člen zkušební komise navrhnout přerušení zkoušky. O přerušení zkoušky rozhodne, 
po dohodě s ostatními přítomnými členy zkušební komise a instruktory výcviku na 
simulátoru, v rámci IZ předsedající, u zkoušky na simulátoru inspektor Úřadu. Je proveden 
rozbor postupu a činnosti uchazeče. Po nápravě chybného rozhodnutí, resp. postupu může 
zkouška pokračovat až do uvedení zařízení do stabilizovaného stavu v souladu s předpisy. Je 
proveden závěrečný rozbor postupu a činnosti uchazeče (ů) a zkouška je celkově 
vyhodnocena na základě hodnocení jednotlivých kritérií. 
12. Podle závažnosti chybného rozhodnutí uchazeče, resp. postupu může být zkouška 
„předčasně“ ukončena. O ukončení zkoušky rozhodne, po dohodě s ostatními přítomnými 
členy zkušební komise a instruktory výcviku na simulátoru, v rámci IZ předsedající, u 
zkoušky na simulátoru inspektor Úřadu. V případě předčasného ukončení je zkouška 
uchazeče, který způsobil chybné rozhodnutí, resp. nesprávný postup, hodnocena stupněm 4. 
13. Pokud chybné rozhodnutí, resp. postup způsobí nezkoušený člen osádky, musí být 
včas upozorněn přítomným „nadřízeným“. Z toho plyne nezbytná účast nadřízených funkcí 
při zkoušce. Úloha může být přerušena a činnost nezkoušeného člena osádky je pak 
posuzována a hodnocena v rámci výcviku na simulátoru a je řešena ve spolupráci s útvarem 
provozu. 
14. Pro hodnocení zkoušky na simulátoru jsou použita standardní kritéria pro výcvik 
zaměřená na teoretické znalosti, provozní dovednosti, diagnostické dovednosti, komunikační 
dovednosti, práci s provozní dokumentací, týmovou spolupráci, vedení týmu a používání 
technik předcházení vzniku chyb. Pro tento účel má každý zkoušející člen zkušební komise k 
dispozici příslušný tiskopis. 
15. O celkovém hodnocení zkoušky na simulátoru rozhodnou přítomní členové zkušební 
komise hlasováním na základě rozboru a výsledků hodnocení jednotlivých kritérií po jejím 
ukončení bez účasti uchazeče. Ve sporných případech rozhoduje v rámci IZ předsedající, u 
zkoušky na simulátoru inspektor Úřadu. Výsledek zkoušky na simulátoru zapíše inspektor 
Úřadu do Protokolu o zkoušce a oznámí jej uchazeči. 
16. Jednotlivá kritéria jsou klasifikována v rozsahu stupnice: 
a) stupněm 1 - výborný, 
b) stupněm 2 - velmi dobrý, 
c) stupněm 3 - dobrý, 
d) stupněm 4 - nevyhovující. 
17. Jsou-li všechna kritéria klasifikována stupněm 1 až 3, je celkově zkouška na 
simulátoru hodnocena stupněm 1 až 3. 
18. Je-li některé kritérium klasifikováno jako nevyhovující, je celkově zkouška na 
simulátoru hodnocena stupněm 4 jako nevyhovující. 
19. Je-li celkově zkouška na simulátoru hodnocena stupněm 4 jako nevyhovující, musí 
uchazeč zkoušku na simulátoru opakovat. V takovém případě pak následuje vždy standardní 
ústní část zkoušky. 
20. Je-li celkově zkouška na simulátoru v rámci IZ hodnocena stupněm 2 až 3 znamená to, 
že při další zkoušce pro opětovné udělení oprávnění nebude uchazeči umožněna IZ. 
 
II. Obsah, průběh a hodnocení písemné části zkoušky 
1. Soubory zkušebních úloh pro písemnou část zkoušky jsou zpracovány v členění podle 
odborných oblastí, resp. předmětů pro příslušné činnosti (funkce). 
2. Písemná část zkoušky pro činnosti podle § 4 odst. 1 písm. a), b, c), d), e), f) na jaderně 
energetickém zařízení (dále jen JEZ) sestává z 80 otázek a provádí se formou testu. 
3. Otázky písemné části zkoušky pro činnosti na JEZ  jsou zaměřeny zejména na 
prověření znalostí z oblastí, reaktorové fyziky hydro a termomechaniky, měření a regulace, 
elektrozařízení, chemie, provozu primárního a sekundárního okruhu, limit a podmínek, 
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jaderné bezpečnosti, likvidace abnormálních a mimořádných, resp. havarijních stavů, 
pracovních postupů a omezení a havarijní připravenosti v rozsahu pro příslušnou činnost 
podle § 4 odst. 1. 
4. Písemná část zkoušky pro činnosti podle § 4 odst. 2 písm. a) a b) na výzkumných 
jaderných zařízeních (dále jen VJZ) sestává z 24 otázek. Odpovědi na otázky zpracovává 
uchazeč písemnou formou. 
5. Písemná část zkoušky pro činnosti podle § 4 odst. 2 písm. c) a d) na VJZ sestává z 20 
otázek. Odpovědi na otázky zpracovává uchazeč písemnou formou. 
6. Otázky písemné části zkoušky pro činnosti na VJZ  jsou zaměřeny zejména na 
prověření znalostí z oblastí jaderné a neutronové fyziky, dynamiky a termohydrauliky 
jaderných reaktorů a havarijních analýz, výzkumných jaderných reaktorů, jaderné 
bezpečnosti, právních předpisů, limitů a podmínek, organizace provozu, manipulace s 
palivem, základního kritického experimentu a přestavby aktivní zóny a havarijních plánů v 
rozsahu pro příslušnou činnost podle § 4 odst. 2. 
7. Písemnou část zkoušky uchazeč absolvuje za přítomnosti člena zkušební komise, který 
je zároveň inspektorem Úřadu. Před začátkem písemné části zkoušky je uchazeč seznámen s 
dobou stanovenou na vypracování, která činí 60 minut a se způsobem hodnocení zkoušky. 
8. Písemná část zkoušky je klasifikována samostatně ve dvou stupních vyhověl nebo 
nevyhověl. 
9. U písemné části zkoušky pro pracovníky JEZ je každá otázka hodnocena 1 bodem za 
správnou a úplnou odpověď, za nesprávnou, nebo neúplnou odpověď je 0 bodů. 
10. Písemná část zkoušky pro pracovníky JEZ je klasifikována podle počtu dosažených 
bodů: 
a) od 72 do 80 bodů - vyhověl 
b) 71 bodů a méně - nevyhověl 
11. U písemné části zkoušky pro pracovníky VJZ je každá otázka hodnocena dvěma body 
za správnou a úplnou odpověď, jedním bodem za správnou avšak neúplnou odpověď, za 
nesprávnou odpověď je 0 bodů. 
12. Písemná část zkoušky pro činnosti podle § 4 odst. 2 písm. a) a b) je klasifikována 
podle počtu dosažených bodů: 
c) od 43 do 48 bodů - vyhověl 
d) 42 bodů a méně - nevyhověl 
13. Písemná část zkoušky pro činnosti podle § 4 odst. 2 písm. c) a d) je klasifikována 
podle počtu dosažených bodů: 
e) od 36 do 40 bodů - vyhověl 
f) 35 bodů a méně - nevyhověl 
14. Výsledek písemné části zkoušky zapíše inspektor Úřadu do protokolu o zkoušce a 
oznámí jej uchazeči. 
 
III. Obsah, průběh a hodnocení standardní ústní části zkoušky 
1. Soubory zkušebních úloh standardní ústní části zkoušky pro činnosti na jaderně 
energetickém zařízení zahrnují otázky z normálních stavů, likvidace abnormálních a 
mimořádných / havarijních stavů, havarijní připravenosti, principů a zásad zvládání těžkých 
havárií, jaderné a provozní bezpečnosti a reaktorové fyziky v rozsahu pro příslušnou činnost 
podle § 4 odst. 1. 
2. Soubory zkušebních úloh ústní části zkoušky pro činnosti na výzkumném jaderném 
zařízení zahrnují otázky z teorie jaderných reaktorů, konstrukce jaderných reaktorů, 
bezpečnosti jaderných reaktorů a provozu jaderných reaktorů v rozsahu pro příslušnou činnost 
podle § 4 odst. 2. 
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3. Odborné otázky jsou doplněny o podotázku z oblasti legislativních povinností 
uchazeče pro danou činnost (funkci). 
4. Otázky pro ústní část zkoušky si uchazeč vylosuje z připravených souborů otázek. 
Uchazeč odpovídá na otázky postupně, bez zvlášť poskytovaného času na přípravu. 
5. Pro standardní ústní část zkoušky je uchazeči na zodpovězení otázek vyhrazen čas 60 
min. (tento čas je orientační a neomezuje dobu trvání zkoušky). 
6. Členové zkušební komise jsou oprávněni klást uchazeči doplňující otázky. 
7. Jednotlivé otázky i celkové hodnocení standardní ústní části zkoušky jsou 
klasifikovány v rozsahu: 
a) stupněm 1 - výborný, 
b) stupněm 2 - velmi dobrý, 
c) stupněm 3 - dobrý, 
d) stupněm 4 - nevyhovující. 
8. Je-li některá otázka standardní ústní části zkoušky klasifikována stupněm 4, je celkově 
standardní ústní část zkoušky hodnocena jako nevyhovující. 
9. O celkovém hodnocení standardní ústní části zkoušky rozhodnou přítomní členové 
zkušební komise hlasováním po jejím ukončení v rámci neveřejné části zasedání bez účasti 
uchazeče. Ve sporných případech rozhoduje předsedající zkušební komise. 
10. Standardní ústní část zkoušky může být předčasně ukončena na návrh předsedajícího 
nebo některého z přítomných členů zkušební komise se souhlasem předsedajícího, pokud byly 
v průběhu zkoušky u uchazeče zjištěny základní neznalosti. 
11. Hodnocení standardní ústní části zkoušky zapíše inspektor Úřadu do Protokolu o 
zkoušce, který podepíše spolu s předsedajícím. Výsledek zkoušky oznámí předsedající 
uchazeči. 
12. Standardní ústní část zkoušky mohou se souhlasem předsedajícího, resp. inspektora 
Úřadu sledovat jako pozorovatelé další osoby. 
 
IV. Obsah, průběh a hodnocení ústní části zkoušky v rámci integrované zkoušky 
1. O provedení ústní části zkoušky v rámci IZ požádá provozovatel (držitel povolení) 
Úřad v dostatečném předstihu v rámci návrhu termínů zkoušek na příslušné pololetí (tzn. v 
prosinci a červnu) na základě kladného pracovního hodnocení uchazeče, vč. vyhodnocení 
lidského faktoru. 
2. Jestliže uchazeč nevykonával činnost, pro kterou mu bylo uděleno oprávnění, déle než 
2 roky a je přihlášen ke zkoušce pro opětovné získání oprávnění, není možné vykonat ústní 
část zkoušky v rámci IZ ale pouze jako standardní ústní část zkoušky. 
3. Jestliže byla zkouška na simulátoru klasifikována stupněm 3, nemůže uchazeč 
pokračovat ústní částí zkoušky v rámci IZ, ale pouze v rámci standardní ústní části zkoušky. 
4. O provedení ústní části zkoušky v rámci IZ podle toho článku rozhodne předseda 
zkušební komise na základě předložené žádosti a na základě výborných výsledků předchozí 
zkoušky před zkušební komisí. 
5. Ústní část zkoušky v rámci IZ podle tohoto článku se může konat, jsou-li splněny 
následující podmínky: je přítomný předseda zkušební komise, nebo jím delegovaný 
místopředseda jako předsedající, člen zkušební komise, který je zároveň inspektorem Úřadu, 
alespoň 3 členové zkušební komise s odborným zaměřením na provoz, provozní režimy a 
jadernou bezpečnost a alespoň 1 instruktor výcviku na simulátoru. V případě činností (funkcí) 
VRB / VBD a OPO podle § 4 odst. 1 písm. b) a c)je doporučena přítomnost člena zkušební 
komise se zaměřením na fyziku reaktoru. 
6. Soubory zkušebních úloh ústní části zkoušky v rámci IZ podle tohoto článku zahrnují 
otázky z likvidace abnormálních stavů (dále také „LAS“) a z likvidace mimořádných / 
havarijních stavů (dále také LMS/LHS“) v rozsahu pro příslušnou činnost podle § 4 odst. 1. 
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7. Pro ústní část zkoušky v rámci IZ si uchazeč vylosuje 1 otázku z oblasti LAS nebo 
LMS/LHS podle toho z jaké oblasti řešil úlohu na simulátoru. Obvykle to znamená, pokud 
řešil na simulátoru úlohu z LAS, pro ústní část zkoušky si vylosuje úlohu z LMS/LHS a 
opačně. Uchazeč odpovídá na otázku bez zvlášť poskytovaného času na přípravu. 
8. Odborné otázky jsou doplněny o podotázku z oblasti legislativních povinností 
uchazeče pro danou činnost (funkci). 
9. Členové zkušební komise jsou oprávněni klást uchazeči doplňující otázky. 
10. Otázka podle bodu 7 i celkové hodnocení ústní části zkoušky v rámci IZ jsou 
klasifikovány v rozsahu stupnice: 
a) stupněm 1 - výborný, 
b) stupněm 2 - velmi dobrý, 
c) stupněm 3 - dobrý, 
d) stupněm 4 - nevyhovující. 
11. Je-li otázka ústní části zkoušky v rámci IZ klasifikována stupněm 4, je i celkově ústní 
část zkoušky hodnocena jako nevyhovující. 
12. O celkovém hodnocení ústní části zkoušky v rámci IZ rozhodnou přítomní členové 
zkušební komise hlasováním po jejím ukončení v rámci neveřejné části zasedání bez účasti 
uchazeče. Ve sporných případech rozhoduje předsedající. 
13. Ústní část zkoušky v rámci IZ může být předčasně ukončena na návrh předsedajícího 
nebo některého z přítomných členů zkušební komise se souhlasem předsedajícího, pokud byly 
v průběhu zkoušky u uchazeče zjištěny základní neznalosti. 
14. Hodnocení ústní části zkoušky v rámci IZ zapíše inspektor Úřadu do protokolu o 
zkoušce, který podepíše spolu s předsedajícím. Výsledek zkoušky oznámí předsedající 
uchazeči. 
15. Ústní část zkoušky v rámci IZ mohou se souhlasem předsedajícího, resp. inspektora 
Úřadu sledovat jako pozorovatelé další osoby. 
16. V případě, že uchazeč neuspěje při ústní části zkoušky v rámci IZ, může ji opakovat 
pouze jako standardní ústní část zkoušky. 
 
V. Obsah, průběh a hodnocení praktické části zkoušky 
1. Praktickou část zkoušky vykonává uchazeč na jaderném zařízení v souladu s 
výcvikovým programem zpracovaným držitelem povolení. 
2. V rámci praktické části zkoušky vykonává uchazeč pracovní činnost (funkci), pro 
kterou se připravuje pod dozorem instruktora určeného provozovatelem (držitelem povolení). 
3. Minimální délku praktické části zkoušky stanoví státní zkušební komise na základě 
celkového hodnocení zkoušky na simulátoru a celkového hodnocení standardní ústní části 
zkoušky. Pro stanovení délky praktické části zkoušky je vždy rozhodující nižší stupeň 
hodnocení z uvedených dvou hodnocení. Je-li hodnocení: 
u pracovníků jaderně energetického zařízení s vysokoškolským vzděláním podle § 4 odst. 1 
písm. a), b), c), d): 
a) stupněm výborný - 18 směn, 
b) stupněm velmi dobrý - 27 směn, 
c) stupněm dobrý - 36 směn, 
u pracovníků jaderně energetického zařízení s vysokoškolským vzděláním podle § 4 odst. 1 
písm. f): 
a) stupněm výborný - 6 směn, 
b) stupněm velmi dobrý - 9 směn, 
c) stupněm dobrý - 12 směn, 
u pracovníků jaderně energetického zařízení s vysokoškolským vzděláním podle § 4 odst. 1 
písm. e): 
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a) stupněm výborný - 5 směn, 
b) stupněm velmi dobrý - 7 směn, 
c) stupněm dobrý - 9 směn, 
u pracovníků jaderně energetického zařízení s vysokoškolským vzděláním podle § 4 odst. 1 
písm. e) a f): 
a) stupněm výborný - 10 směn, 
b) stupněm velmi dobrý - 14 směn, 
c) stupněm dobrý - 18 směn, 
u pracovníků jaderně energetického zařízení se středoškolským vzděláním podle § 4 odst. 1 
písm. d): 
a) stupněm výborný - 36 směn, 
b) stupněm velmi dobrý - 54 směn, 
c) stupněm dobrý - 72 směn, 
u pracovníků výzkumného jaderného zařízení: podle § 4 odst. 2 písm. a), b), c), d): 
a) stupněm výborný - 36 směn, resp. 8 týdnů, 
b) stupněm velmi dobrý - 54 směn, resp. 12 týdnů, 
c) stupněm dobrý - 72 směn, resp. 16 týdnů. 
4. Praktická část zkoušky je hodnocena samostatně, a to stupněm vyhověl, nebo 
nevyhověl. 
5. Vyhodnocení praktické části zkoušky provede člen zkušební komise pověřený 
předsedou zkušební komise a výsledek zapíše do protokolu o zkoušce. 
6. Vykonání praktické části zkoušky potvrdí držitel povolení v příslušné části protokolu 
o zkoušce. 
  
Příloha č. 3 k vyhlášce č. .../.... Sb. 
 
Náplň kurzů odborné přípravy, další odborné přípravy pro vybrané pracovníky a přípravy 
osob odpovědných za radiační ochranu registranta 
Oblast základních znalostí: 
1. základy atomové a jaderné fyziky 
2. radiobiologické podklady radiační ochrany, zejména interakce ionizujícího záření s 
živou hmotou, účinky deterministické, stochastické, hodnocení zdravotních důsledků, 
zdravotní újma, 
3. způsoby detekce a metody měření ionizujícího záření, 
4. veličiny a jednotky používané v dozimetrii a v radiační ochraně, 
5. principy radiační ochrany, kterými jsou odůvodnění, optimalizace, limitování dávek a 
bezpečnost zdrojů, 
6. systém zdravotní péče o osoby v riziku i.z., o radiační pracovníky v rámci 
pracovnělékařských služeb a  o osoby ozářené při radiačních nehodách, 
7. kritická skupina obyvatel, reprezentativní osoba, způsob stanovení, 
8. usměrňování ozáření, 
9. klasifikace zdrojů ionizujícího záření (ZIZ), radioaktivní látka, radioaktivní zdroj, 
radionuklid, kritéria zproštění regulace ZIZ, 
10. riziko ionizujícího záření a jeho hodnocení, 
11. vyřazování zdrojů, uvolňování radionuklidů do životního prostředí, 
12. monitorování: pracoviště, osobní (principy osobní dozimetrie používané v ČR, 
odvozené limity, úrovně stanovené v programu monitorování), životního prostředí, výpustí, 
biologické, 
13. havarijní připravenost, řešení mimořádných událostí, havarijní postupy, nápravná 
opatření, analýza nehod, 
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14. minimalizace rizika, výpočet stínění, dekontaminace, 
15. přeprava zdrojů ionizujícího záření, 
16. prokázání znalostí a dovedností k provádění zkoušek zdrojů ionizujícího záření, 
legislativní požadavky na zkoušky ZIZ, interpretace naměřených veličin, hodnocení výsledků. 
 
Oblast organizace radiační ochrany: 
1. základní právní předpisy a další akty v oblasti radiační ochrany platné v ČR, předpisy 
Evropské unie a IAEA (BSS), mezinárodní doporučení, související národní právní předpisy a 
související normy, 
2. role dohlížející osoby, 
3. role dalších osob vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, 
4. systém zabezpečení jakosti, jeho kontrola, systém klinických auditů při lékařském 
ozáření, 
5. evidence ZIZ, veličin, parametrů a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany, 
6. požadavky na povolení k činnostem vedoucím k ozáření, ohlášení, registrace,  
7. klasifikace pracovišť, pracovníků, ZIZ 
8. vymezení sledovaného a kontrolovaného pásma, 
9. problematika kontraktorů, radiační průkazy. 
 
Oblast specifických znalostí pro: 
 
výkon činností na pracovištích s generátory a uzavřenými radionuklidovými zářiči pro 
průmyslové použití: 
1. usměrňování vstupu do vymezených prostor přechodných pracovišť, 
2. pravidla bezpečného provozu, 
3. přeprava zářičů, 
4. potencionální riziko při nakládání s daným typem zářiče, 
5. omezení nežádoucího ozáření neradiačních pracovníků, 
6. znalost postupu v případě mimořádné události. 
 
výkon činností na pracovištích s otevřenými radionuklidovými zářiči pro průmyslové použití: 
1. riziko spojené s přípravou a používáním radionuklidů, 
2. specifické aspekty nakládání s radioaktivními odpady, 
3. specifické aspekty spojené s vědomým a záměrným používáním radionuklidů, 
4. vnitřní kontaminace, způsoby dekontaminace. 
 
pro výkon činností na pracovištích, kde se provádí lékařské ozáření: 
1. základní pojmy a požadavky právních předpisů a dalších dokumentů v oblasti radiační 
ochrany při lékařském ozáření  
2. úloha indikujícího lékaře, aplikujícího odborníka, radiologického fyzika, klinická 
odpovědnost, 
3. způsob ochrany pacientů, princip optimalizace a jeho aplikace v praxi, indikační 
kritéria, diagnostické referenční úrovně, dávkové optimalizační meze, vliv technických 
parametrů na dávku pacienta, 
4. postupy při stanovování dávek pacientů a pracovníků, výpočet stínění, 
5. zkoušky zdrojů ionizujícího záření (přejímací, dlouhodobé stability, provozní stálosti) 
a audity, kdo je provádí a s jakou frekvencí,  
6. specifické požadavky na vlastnosti zdrojů ionizujícího záření, které jsou současně 
zdravotnickými prostředky, znalost metodik a Doporučení SÚJB, 
7. způsoby ochrany před nežádoucím zevním ozářením a vnitřní kontaminací, 
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8. nakládání s radioaktivními odpady ve zdravotnických zařízeních 
9. národní radiologické standardy, radiologické události. 
 
výkon činností na pracovištích pro měření a hodnocení přírodních radionuklidů: 
1. riziko přírodního ozáření, způsob jeho hodnocení a regulace, 
2. princip optimalizace a jeho aplikace v praxi, 
3. základy měřicích metod, vč. spektrometrie, metrologické požadavky, 
4. znalost metodik a Doporučení SÚJB, 
5. Radonový program ČR, 
6. základní znalosti pedologie jako podmínka pro uplatnění metody odborného posouzení 
plynopropustnosti zemin, 
7. znalost stavebních a geologických faktorů ovlivňujících přísun radonu do staveb, 
znalost klimatických, ventilačních a jiné režimů ovlivňujících množství radonu ve stavbě, 
postupy ke snížení ozáření ve stavbách, 
8. znalost problematiky uvolňování radionuklidu z pracovišť s možností zvýšeného 
ozáření z přírodního zdroje záření a cest, modelů a hodnocení ozáření obyvatel. 
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Pracovní návrh 
 
 

VYHLÁŠKA 
ze dne  

o podrobnostech k zajištění zvládání radiačních mimořádných událostí 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona č. .../... Sb., atomový zákon, 
k provedení § 24 odst. 7, § 25 odst. 2 písm. a) až c), § 68 odst. 2 písm. j), § 104 odst. 9 písm. 
a), § 149 odst. 6 písm. d), § 153 odst. 3, § 154 odst. 3, § 155 odst. 3 písm. a) a b), § 156 odst. 
4 písm. a) až e), § 157 odst. 3, § 158 odst. 3, § 211 odst. 2 a § 220 odst. 2 zákona: 

§ 1 

Předmět úpravy 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1 a upravuje: 
a) požadavky na obsah dokumentace týkající se zajištění zvládání radiační mimořádné 

události pro povolovanou činnost, 
b) výčet veličin a skutečností důležitých z hlediska zvládání radiační mimořádné události, 
c) rozsah, způsob a dobu sledování, měření, hodnocení, ověřování a zaznamenávání veličin 

a skutečností důležitých z hlediska zvládání radiační mimořádné události a dobu 
uchovávání informací o nich, 

d) rozsah, způsob a lhůty pro předávání informací Úřadu o veličinách a skutečnostech 
důležitých z hlediska zvládání radiační mimořádné události, 

e) obsah zásahové instrukce, 
f) podmínky zavádění a odvolávání ochranných opatření a požadavky na ně, 
g) požadavky na stanovení zóny havarijního plánování, 
h) pravidla pro zařazení jaderného zařízení, pracoviště se zdroji ionizujícího záření nebo 

činnosti v rámci expozičních situací do kategorie ohrožení, 
i) podrobná pravidla provádění analýzy a hodnocení radiační mimořádné události, 
j) požadavky na obsah národního radiačního havarijního plánu, 
k) postupy a opatření k zajištění připravenosti k odezvě na radiační mimořádnou událost, 
l) způsob a četnost ověřování vnitřního havarijního plánu, národního havarijního plánu pro 

radiační nehody, zásahové instrukce a havarijního řádu a funkčnosti technických 
prostředků, 

m) způsob a četnost ověřování účinnosti a vzájemného souladu vnitřního havarijního plánu, 
vnějšího havarijního plánu a národního radiačního havarijního plánu, 

n) požadavky na zajištění připravenosti k odezvě na radiační mimořádnou událost v zóně 
havarijního plánování, 

o) obsah základních informací pro případ radiační havárie, jejich formu poskytnutí a rozsah 
a způsob jejich aktualizace, 

p) obsah výroční zprávy o zajištění připravenosti k odezvě na radiační mimořádnou událost, 
q) pravidla k zajištění odezvy na radiační mimořádnou událost, 
r) rozsah a způsob provádění nápravy stavu po radiační havárii, 
                                                 
1 Směrnice Rady 2013/59/Euratom, Rozhodnutí Rady 87/600/Euratom. 
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s) rozsah a způsob procvičování národního radiačního havarijního plánu, 
t) pravidla pro vybavení obyvatelstva antidoty k jódové profylaxi. 

§ 2 

Podrobnosti pro zařazení radiační mimořádné události do stupňů 

Radiační mimořádné události se zařazují podle projevů a účinků do: 
a) prvního stupně, kterým je klasifikována radiační mimořádná událost vzniklá v areálu 

jaderného zařízení nebo na pracovišti se zdroji ionizujícího záření, která má omezený, 
lokální charakter a k jejímu řešení jsou dostačující síly a prostředky obsluhy nebo 
pracovní směny, 

b) druhého stupně, kterým je klasifikována radiační mimořádná událost, která je radiační 
nehodou a která nevyžaduje zavádění neodkladných ochranných opatření pro obyvatele; 
pokud vznikne tato událost při provádění činností nebo nakládání povolených podle § 9 
odst. 1, 2, 3, 4 zákona, pak její řešení vyžaduje aktivaci zasahujících osob držitele 
povolení a k jejímu zvládnutí jsou dostačující síly a prostředky držitele povolení, 
případně síly a prostředky smluvně zajištěné držitelem povolení, nebo 

c) třetího stupně, kterým je klasifikována radiační mimořádná událost, která je radiační 
havárií. 

§ 3 

Podrobnosti pro zařazení do kategorie ohrožení 
(1) Podle velikosti možných dopadů radiační nehody na okolí se jaderné zařízení, 

pracoviště se zdroji ionizujícího záření nebo činnost v rámci expozičních situací zařazuje do 
následující kategorie ohrožení A až D  
a) kategorie ohrožení A – energetická jaderná zařízení, 
b) kategorie ohrožení B – jaderná zařízení, která nepatří do kategorie ohrožení A, a 

pracoviště IV. kategorie, která nejsou jaderným zařízením, na nichž může vzniknout 
radiační mimořádná událost třetího stupně,  

c) kategorie ohrožení C – jaderná zařízení a pracoviště se zdroji ionizujícího záření, na 
nichž může vzniknout radiační mimořádná událost nejvýše druhého stupně,  

d) kategorie ohrožení D – činnosti v rámci expozičních situací, které mohou zavdat příčinu 
ke vzniku radiační mimořádné události druhého nebo třetího stupně na jakémkoliv 
nepředvídatelném místě, a tím i k havarijnímu ozáření; tyto činnosti zahrnují i nakládání 
s opuštěnými zdroji ionizujícího záření2 a přepravu radioaktivních a štěpných látek. 
(2) Do kategorie ohrožení E se zařazují oblasti na území České republiky, na kterých 

mohou být realizována ochranná opatření v důsledku radiační havárie vzniklé na jaderném 
zařízení nebo pracovišti se zdroji ionizujícího záření umístěném na území státu sousedícího 
s Českou republikou 

                                                 
2 viz § 59, odstavec 3 zákona 
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§ 4 

Podrobnosti k analyzování v úvahu připadajících radiačních mimořádných 
událostí a hodnocení jejich dopadů 

(1) V návaznosti na obsah analýzy v úvahu připadajících radiačních mimořádných 
událostí a hodnocení jejich dopadů (dále jen „analýza a hodnocení“) uvedený podle 
požadavků § 22, 28, 32, 35, 38, 40, 42 a 45 v bodech a) a b) se  
a) zpracovává zásahová instrukce, pokud výsledkem analýzy je zjištění, že v rámci 

prováděných činností může vzniknout pouze radiační mimořádná událost prvního stupně; 
seznam zásahových instrukcí tvoří přílohu analýzy a hodnocení vypracovávané podle § 
22, 28, 32, 35, 38, 40, 42 a 45, 

b) zpracovává vnitřní havarijní plán a zásahové instrukce, pokud výsledkem analýzy je 
zjištění, že v rámci prováděných činností může vzniknout radiační mimořádná událost 
také druhého nebo třetího stupně; seznam zásahových instrukcí tvoří přílohu vnitřního 
havarijního plánu, 

c) předává informace o zjištěné kategorii ohrožení A nebo B jako součást podkladů ke 
zpracování vnějšího havarijního plánu podle § 134 odst.1 písm. d) a  136 odst. 2 b) 
zákona, pokud výsledkem analýzy je zjištění, že v rámci prováděných činností může 
vzniknout radiační mimořádná událost třetího stupně. 
(2) V návaznosti na hodnocení provedené podle § 22, 28, 32, 35, 38, 40, 42 a 45 a pokud 

je frekvence výskytu radiační mimořádné události třetího stupně vyšší nebo rovna 10-7/rok se 
podle § 24, 30, 34,  37 a 44 vypracovává návrh na stanovení zóny havarijního plánování nebo 
návrh na úpravu zóny havarijního plánování. 

 

Podrobnosti k připravenosti k odezvě na radiační mimořádnou událost 

§ 5 

Zjišťování vzniku radiační mimořádné události 
(1) Zjištění vzniku radiační mimořádné události je umožněno sledováním, měřením, 

hodnocením, ověřováním a zaznamenáváním veličin, parametrů a skutečností důležitých 
z hlediska zvládání radiačních mimořádných událostí. Těmito veličinami, parametry a 
skutečnostmi jsou měřitelné fyzikální veličiny a pro ně stanovené úrovně odpovídající 
stanoveným referenčním úrovním, parametry a skutečnosti vztahující se k vzniku radiační 
mimořádné události.  

(2) Ke zjištění vzniku radiační mimořádné události vně areálu jaderného zařízení nebo 
pracoviště se zdroji ionizujícího záření slouží 
a) výsledky monitorování radiační situace na území České republiky prováděného podle 

jiného právního předpisu3 nebo  
b) informace o zjištění vzniku radiační mimořádné události mimo území České republiky 

předaná Evropskou komisí nebo sousedním státem. 
(3) Ke zjištění vzniku radiační mimořádné události v areálu jaderného zařízení nebo 

pracoviště se zdroji ionizujícího záření slouží sledování, měření, hodnocení, ověřování a 
zaznamenávání veličin, parametrů a skutečností důležitých z hlediska zvládání radiačních 

                                                 
3 vyhláška o monitorování radiační situace 
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mimořádných událostí. Těmito veličinami, parametry a skutečnostmi jsou měřitelné fyzikální 
veličiny a pro ně stanovené úrovně odpovídající stanoveným referenčním úrovním, parametry 
a skutečnosti vztahující se k   
a) okamžitému stavu konstrukcí, komponent a systémů jaderného zařízení nebo pracoviště 

se zdroji ionizujícího záření, nebo okamžitému stavu obalového souboru, včetně stavu při 
jeho přepravě, jejichž selhání nebo poškození může vést k narušení bariér určených k 
zamezení úniku radioaktivní látek nebo šíření ionizujícího záření do pracovního a 
životního prostředí a nepřípustného ozáření osob, 

a) okamžitému stavu radiační situace v areálu jaderného zařízení nebo na pracovišti se 
zdroji ionizujícího záření a jeho okolí, nebo okamžitému stavu radiační situace v okolí 
obalového souboru a dopravního prostředku při přepravě, 

b) zjištění úniku radioaktivní látek nebo šíření ionizujícího záření v areálu jaderného 
zařízení nebo na pracovišti se zdroji ionizujícího záření nebo v jejich okolí 

c) zjištění provozní události4 nebo mimořádné události5, která může ohrozit bezpečnost 
provozu jaderného zařízení nebo pracoviště se zdroji ionizujícího záření.  
(4) Kontrolní a měřicí přístroje, zařízení a systémy určené ke zjištění vzniku radiační 

mimořádné události podle odstavce 3 musí umožnit signalizaci překročení předem 
nastavených úrovní.  

(5) Držitel povolení k provádění a vykonávání činností podle § 9 odst. 1 zákona pro 
jaderná zařízení zařazená do kategorie ohrožení A jako součást přípravy na provádění odezvy 
předává formou dálkového přístupu Úřadu datové soubory s údaji o okamžitém stavu 
konstrukcí, komponent a systémů jaderného zařízení a o radiační situaci v areálu jaderného 
zařízení, které jsou v případě vzniku radiační mimořádné události třetího stupně potřebné pro 
její hodnocení a pro prognózu jejího vývoje, včetně údajů o meteorologické situaci v areálu 
jaderného zařízení. 

§ 6 

Zařazení vzniklé radiační mimořádné události do stupně 

Zařazení vzniklé radiační mimořádné události do stupně se provádí podle předem 
připravených operativních kritérií vyjádřených jako hodnoty přímo měřitelných fyzikálních 
veličin, pozorovatelné parametry a skutečnosti charakterizující v úvahu připadající radiační 
mimořádnou událost uvažovanou podle § 22, 28, 32, 35, 38, 40 42 a 45 písmeno a). 
Operativní kritéria jsou uváděna buď v číselných hodnotách operačních zásahových úrovní 
nebo ve formě havarijních akčních úrovní. Operační zásahové úrovně pro území České 
republiky jsou uvedeny v příloze č. 1. 

§ 7 

Vyhlášení radiační mimořádné události 
(1) Vyhlášení radiační mimořádné události vzniklé při provádění a vykonávání činností 

podle § 9 odst. 1 a 2 zákona nebo při nakládání podle § 9 odst. 3 zákona zahrnuje: 
a) varování zaměstnanců, externích pracovníků a dalších osob, kteří se v areálu jaderného 

zařízení nebo na pracovišti se zdroji ionizujícího záření nacházejí (dál jen „osoby 

                                                 
4 § 42, písm. b) zákona  
5 § 2 odst. b) zákona č. 239/2000 Sb. 
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nacházející se v areálu nebo na pracovišti“), u nichž není vyloučeno ohrožení vzniklou 
radiační mimořádnou událostí, a které se provádí bez zbytečného odkladu, 

b) vyrozumění o vzniku radiační mimořádné události  
1. prvního a druhého stupně Úřadu se provádí bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do 
i) 24 hodin od zjištění radiační mimořádné události prvního stupně, 
ii) 4 hodin od zjištění radiační mimořádné události druhého stupně, 

2. druhého stupně spojené s podezřením na možný únik radioaktivních látek nebo 
šířením ionizujícího záření mimo areál jaderného zařízení nebo pracoviště místně 
příslušných obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a místně příslušného 
hejtmana se provádí prostřednictvím územně příslušného operačního střediska 
hasičského záchranného sboru kraje podle zvláštního právního předpisu6 bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do čtyř hodin od jejího zjištění,  

3. třetího stupně Úřadu, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností nacházejících 
se v zóně havarijního plánování a místně příslušného hejtmana prostřednictvím 
územně příslušného operačního střediska hasičského záchranného sboru kraje 
podle zvláštního právního předpisu6 a dalších dotčených subjektů stanovených 
vnitřním havarijním plánem se provádí neprodleně, 

c) varování obyvatelstva v zóně havarijního plánování při vzniku radiační mimořádné 
události třetího stupně, 

d) aktivaci zasahujících osob, která se provádí v rozsahu a době stanovené vnitřním 
havarijním plánem nebo zásahovou instrukcí, pokud se vnitřní havarijní plán 
nezpracovává. 
(2) Vyrozumění podle odstavce 1 písm. b) se zajišťuje minimálně dvěma na sobě 

nezávislými technickoorganizačními způsoby, a to v pracovní i mimopracovní době. Systém 
určený k  varování podle odstavce 1 písmeno a) musí být účinný a musí plně pokrývat 
prostory, ve kterých se při provádění činností v souladu s příslušným povolením mohou 
vyskytovat osoby a tyto osoby s nimi musí být seznámeny. Alespoň jeden ze systémů určený 
k varování obyvatelstva v zóně havarijního plánování podle odstavce 1 písmeno c) využívá  
a) koncových prvků varování podle § 156 odstavec 2, bod c) 5 zákona 
b) obrazových a zvukových nahrávek určených pro rozhlasové a televizní vysílání a 

obsahujících informaci podle § 157 odst. 2 d) zákona. Obsah informace je uveden 
v příloze č. 2. 
(3) Vyrozumění Úřadu podle odstavce 1 písmeno b) se provádí nezávisle na průběžném 

předávání údajů Úřadu dle § 5 odst. 5. 

(4) Vyhlášení vzniku radiační mimořádné události při přepravě podle § 9 odst. 4 zákona 
zahrnuje: 
a) varování osob ohrožených vzniklou radiační mimořádnou událostí, které se provádí bez 

zbytečného odkladu, 
b) vyrozumění o vzniku radiační mimořádné události  

1. Úřadu, které se provádí bez zbytečného odkladu, 
2. druhého stupně spojené s únikem radioaktivních látek nebo šířením ionizujícího 

záření do životního prostředí nebo třetího stupně místně příslušnému obecnímu úřadu 
obce s rozšířenou působností prostřednictvím územně příslušného operačního 
střediska hasičského záchranného sboru kraje podle zvláštního právního předpisu7 

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtyř hodin od jejího zjištění, 
                                                 
6 § 5 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb. 
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c) aktivaci zasahujících osob, která se provádí v rozsahu a době stanovené havarijním 
řádem. 
(5) Vyrozumění o vzniku radiační mimořádné události, které se provádí formou vyplnění 

a odeslání formuláře, který je součástí vnitřního havarijního plánu nebo zásahové instrukce, 
pokud se vnitřní havarijní plán nevypracovává, a obsahuje minimálně: 
a) identifikaci držitele povolení včetně uvedení jména, příjmení a funkce osoby provádějící 

vyrozumění a údajů o spojení pro zpětné ověření, 
b) identifikaci jaderného zařízení nebo pracoviště se zdroji ionizujícího záření nebo 

přepravy, 
c) datum, hodinu a minutu a místo zjištění radiační mimořádné události, 
d) popis radiační mimořádné události, včetně popisu stavu konstrukcí, komponent a systémů 

jaderného zařízení, zdroje ionizujícího záření nebo obalového souboru 
e) předběžné zařazení vzniklé radiační mimořádné události do stupně podle § 2, 
f) v případě vzniku radiační mimořádné události druhého a třetího stupně rozsah, 

předpokládaný nebo nastalý čas úniku radioaktivních látek nebo šíření ionizujícího záření 
do životního prostředí, předpokládané nebo nastalé cesty, doba trvání úniku nebo šíření, 
počet a závažnost ohrožení osob nacházejících se v areálu nebo na pracovišti, popřípadě i 
osob vně areálu nebo pracoviště,  

g) v případě vzniku radiační mimořádné události třetího stupně informace o meteorologické 
situaci v místě jejího vzniku a odhad rozsahu předpokládaného zasažení území a 
závažnosti očekávaného ozáření obyvatelstva v zóně havarijního plánování, 

h) informaci o v areálu jaderného zařízení nebo na pracovišti se zdroji ionizujícího záření 
nebo při přepravě přijatých nebo navrhovaných ochranných opatřeních, včetně informace 
o provedeném varování,  

i) datum, hodinu a minutu podpisu vyrozumění. 

§ 8 

Příprava na řízení a provádění odezvy 
(1) V návaznosti na kategorii ohrožení stanovenou podle § 3 se připravují řízení a 

provádění odezvy, která se zaměřují na činnosti k omezení havarijního ozáření podle § 9, 
zdravotnickému zajištění podle § 11, k omezení rozvoje a minimalizaci následků radiační 
mimořádné události, k zabránění dalšímu úniku radioaktivních látek nebo šíření ionizujícího 
záření, k návratu jaderného zařízení do bezpečného stavu a k získání kontroly nad zdrojem 
ionizujícího záření nebo obalovým souborem a probíhá podle 

a) předem připravených zásahových instrukcí, příslušného havarijního plánu nebo 
havarijního řádu a příslušného programu monitorování a s případnou aktivací 
zasahujících osob, 

b) výsledků monitorování vzniklé radiační situace a podle vývoje radiační mimořádné 
události. 

(2) Řízení a provádění odezvy při provádění a vykonávání činností podle § 9 odst. 1 a 2 
zákona nebo při nakládání podle § 9 odst. 3 zákona a při přepravě podle § 9 odst. 4 zákona se 
připravují tak, aby mohla být zahájena okamžitě po zjištění vzniku radiační mimořádné 
události a aby neovlivnila sousedící osobu7 nebo bezpečnost jiného jaderného reaktoru nebo 
zdroje ionizujícího záření v areálu nebo na pracovišti. Řízení a provádění odezvy zajišťují 

                                                 
7 viz § 136 odst. 1 a) zákona 
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osoby předem určené v příslušném vnitřním havarijním plánu nebo zásahové instrukci, pokud 
se vnitřní havarijní plán nevypracovává, nebo v havarijním řádu. 

(3) Za účelem řízení a provádění odezvy podle vnějšího havarijního plánu, k zajištění 
provázanosti vnitřního a vnějšího havarijního plánu a pro vzájemnou výměnu souvisejících 
informací držitel povolení podle § 156 odstavec 2 zákona zabezpečí účast svých odborníků na 
školení představitelů orgánů samosprávy v zóně havarijního plánování a na školení 
hasičského záchranného sboru kraje odpovědného za zpracování vnějšího havarijního plánu, 
pokud jsou tato školení organizována obecními úřady v zóně havarijního plánování nebo 
tímto hasičským záchranným sborem. 

§ 9 

Příprava na omezení havarijního ozáření 
(1) Pro omezení havarijního ozáření osob nacházejících se v areálu nebo na pracovišti 

pro případ vzniku radiační mimořádné události třetího stupně, popřípadě i druhého stupně, se 
připravuje 
a) ukrytí nebo pro případ evakuace bez přechozího ukrytí shromáždění, které se provádí 

neprodleně po provedení varování podle § 7 odst. 1 písm. a), 
b) antidota k jódové profylaxi podle §10 odst. 1 písm. a),  
c) evakuace pro případy vzniku radiační mimořádné události třetího stupně. 

(2) Pro ukrytí nebo shromáždění podle odstavce 1, písmeno a) se předem stanoví a zajistí 
a) místo ukrytí nebo shromáždění (dále jen „úkryt nebo shromaždiště“), které musí být 

udržováno v provozuschopném stavu; úkryty musí být umístěny v podzemní části staveb 
(nebo stavby samostatně stojící), 

b) úniková cesta do úkrytu nebo shromaždiště, 
c) způsob vedení evidence osob v úkrytu nebo shromaždišti, včetně uvedení jména a 

příjmení ukrytých nebo shromážděných osob, 
d) dozimetrická kontrola osob v úkrytu nebo shromaždišti a zabezpečení jejich 

dekontaminace, 
e) poskytování první pomoci v úkrytu nebo shromaždišti, 
f) komunikační spojení s osobami řídícími odezvu a s ostatními úkryty nebo shromaždišti, 
g) systém organizování ukrytí nebo shromažďování a odchodu, popřípadě evakuace osob z 

úkrytu nebo shromaždiště, 
h) zaměstnanec provádějící evidenci ukrytých nebo shromážděných osob. 

(3) Pro evakuaci podle odstavce 1, písmeno a) se předem stanoví a zajistí 
a) místa odvozu osob z úkrytu nebo shromaždiště, 
b) potřebný počet dopravních prostředků, 
c) evakuační trasy v návaznosti na vnější havarijní plán, 
d) komunikační spojení s osobami řídícími odezvu,  
e) způsob vedení evidence evakuovaných osob, včetně uvedení jejich jména a příjmení, 
f) způsob vedení evidence osob, kteří k evakuaci použijí vlastní dopravní prostředek, včetně 

uvedení jejich jména a příjmení a registrační značky dopravního prostředku 
g) prostředky k monitorování radiační situace v průběhu evakuace, 
h) zaměstnanec provádějící evidenci evakuovaných osob a pověřený organizováním a 

řízením evakuace. 
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(4) Pro omezení ozáření obyvatelstva v zóně havarijního plánování a složek 
integrovaného záchranného systému zasahujících při radiační havárii zajišťuje držitel 
povolení podle § 156 odstavec 2, písmeno c) bod 2 zákona balení obsahující dvě dávky 
antidot k jódové profylaxi v množství potřebném podle § 10; součástí balení je vždy písemný 
návod k jejich užívání. 

§ 10 

Podrobnosti k zajištění antidot k jódové profylaxi  
(1) Držitel povolení podle § 156 odstavec 2 písmeno c) bod 2 zákona zajišťuje balení 

antidot k jódové profylaxi 
a) pro osoby nacházející se v areálu zařízení nebo na pracovišti v balení, které obsahuje 2 

dávky po 130 mg jodidu draselného. Počet balení odpovídá dvojnásobku plné kapacity 
úkrytů a shromaždišť navýšené o 10% rezervu, přičemž každý zaměstnanec a externí 
pracovník má jedno balení na svém pracovišti, 

b) pro obyvatelstvo v zóně havarijního plánování v balení, které obsahuje 2 dávky po 130 
mg jodidu draselného pro každou osobu starší 12 let věku a pro každou osobu, která 
dosáhne 12 let v průběhu doby použitelnosti tablet, a 2 dávky po 65 mg jodidu draselného 
pro každou osobu do 12 let věku  

c) pro složky integrovaného záchranného systému zasahující při radiační havárii v balení, 
které obsahuje 2 dávky po 130 mg jodidu draselného pro každou osobu.  
(2) Za účelem zajištění antidot podle odstavce 1, písmeno b) a c)  

a) držitel povolení předá před prvním zavezením jaderného paliva do jaderného reaktoru 
nebo před uvedením pracoviště IV. kategorie, které není jaderným zařízením, do provozu 
příslušnému krajskému úřadu žádost o podklady pro stanovení počtu dávek antidot pro 
obyvatele žijící, pracující nebo studující v zóně havarijního plánování a pro složky 
integrovaného záchranného systému určené v příslušném vnějším havarijním plánu, 

b) krajský úřad do 6 měsíců od doručení žádosti předá stanovené počty dávek držiteli 
povolení, který antidota ve stanoveném počtu navýšeném o minimálně 10% rezervu 
pořídí, 

c) držitel povolení zajistí vybavení obyvatelstva v zóně havarijního plánování a složek 
integrovaného záchranného systému v počtu podle bodu b) a zajistí jejich předání ve 
stanoveném počtu obecním úřadům v zóně havarijního plánování a v počtu 
odpovídajícím 10% rezervě příslušnému krajskému úřadu nejméně 3 měsíce před prvním 
zavezením jaderného paliva do jaderného reaktoru jaderného zařízení nebo před 
uvedením pracoviště IV. kat., které není jaderným zařízením, do provozu, 

d) držitel povolení zajistí dovybavení antidoty krajského úřadu, klesne-li tato rezerva pod 5 
% a požádá-li jej o to příslušný krajský úřad, a to do 3 měsíců od doručení žádosti 
krajského úřadu o toto dovybavení, 

e) krajský úřad nejméně 12 měsíců před uplynutím doby použitelnosti antidot, kterými je 
vybaveno obyvatelstvo v zóně havarijního plánování a složky integrovaného záchranného 
systému, předá držiteli povolení aktualizovaný stanovený počet dávek antidot, které bude 
potřebovat na obměnu,  

f) držitel povolení zajistí obměnu antidot pro obyvatele a složky integrovaného záchranného 
systému z důvodu uplynutí doby jejich použitelnosti v aktualizovaném stanoveném počtu 
navýšeném o 10% rezervu a předá aktualizovaný stanovený počet antidot obecním 
úřadům v zóně havarijního plánování a 10% rezervu příslušnému krajskému úřadu 
nejméně 3 měsíce před uplynutím data použitelnosti, 
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g) obecní úřady v zóně havarijního plánování zajistí stažení a předání držiteli povolení 
obměňovaných nebo zbylých antidot do 3 měsíců od uplynutí doby použitelnosti 
obměňovaných antidot 

h) krajský úřad a obecní úřady v zóně havarijního plánování předají antidota z rezervy, u 
nichž uplynula doba použitelnosti, držiteli povolení do 3 měsíců od uplynutí této doby 

i) držitel povolení zajistí likvidaci stažených antidot podle zvláštního právního předpisu8.  
(3) Pro stanovení počtu osob, které se vybavují antidoty podle odstavce 2 písmeno b) a f), 

se s využitím stávajících výsledků statistických šetření započítají 
a) osoby, které žijí v zóně havarijního plánování v obytných domech nebo domech určených 

k rekreaci, včetně dětí školního a předškolního věku, 
b) osoby, které v zóně havarijního plánování pracují, žáci škol, děti navštěvující předškolní 

zařízení a osoby navštěvující školská zařízení, pokud škola nebo zařízení leží v zóně 
havarijního plánování, 

c) počty lůžek v lůžkových zdravotnických, ubytovacích a sociálních zařízeních umístěných 
v zóně havarijního plánování, 

d) složky integrovaného záchranného systému, uvedené ve vnějším havarijním plánu; 
k takto stanovenému počtu se připočítá dalších 10 % jako rezerva. 

§ 11 

Požadavky na zdravotnické zajištění 
(1) Držitel povolení podle § 9 odst. 1 a 2 připravuje zdravotnické zajištění, které 

obsahuje: 
a) určení zaměstnanců odpovědných za řízení a koordinaci zdravotnické části odezvy, 
b) způsoby vyhledávání osob nacházejících se v areálu nebo na pracovišti zasaženého 

nebo ohroženého radiační mimořádnou událostí, 
c) způsoby poskytnutí první pomoci osobám nacházejícím se v areálu nebo na pracovišti 

postiženým radiační mimořádnou událostí, 
d) způsoby zajištění zdravotnického ošetření osob nacházejících se v areálu nebo na 

pracovišti postižených radiační mimořádnou událostí, 
e) zajištění odborné, popřípadě specializované zdravotní péče osobám nacházejícím se 

v areálu nebo na pracovišti postiženým radiační mimořádnou událostí. 
(2) Pro případy vzniku radiační mimořádné události, kdy nelze vyloučit vnitřní 

kontaminaci osob nacházejících se v areálu zařízení nebo na pracovišti radioaktivními 
látkami, musí být v rámci zdravotnického zajištění podle odstavce 1 pro omezení případného 
vnitřního ozáření k dispozici dostatečný počet antidot jiných než antidot k jódové profylaxi, 
včetně stanovení místa jejich uložení a způsobů jejich distribuce. 

(3) Držitel povolení podle § 9 odst. 3 a 4 zákona připravuje povolené činnosti přiměřené 
zdravotnické zajištění odpovídající požadavkům podle odstavce 1, bod c) a d). 

(4) Zdravotnické zajištění pro osoby nacházející se vně areálu nebo vně areálu pracoviště 
postižené radiační mimořádnou událostí se zajišťuje v souladu se zvláštním právním 
předpisem9. 

                                                 
8 § 88 zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech 
9 zákon 239/2000, V 328/2001 
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§ 12 

Požadavky na předběžné informování obyvatelstva 
(1) Pro potřeby předběžného informování obyvatelstva podle § 136 odst. 2 písmeno c) bod 

3 se zpracovává a zveřejňuje příručka, která  
a) obsahuje základní údaje o ionizujícím záření a jeho účincích na lidský organismus a 

životní prostředí,  
b) popis zóny havarijního plánování včetně jejího zakreslení do mapy, 
c) popis různých typů v úvahu připadajících radiačních mimořádných událostí a jejich 

důsledky pro obyvatelstvo a životní prostředí, 
d) popis způsobu varování, 
e) popis ochranných opatření připravených pro případ vzniku radiační havárie, 
f) návody, jak má obyvatelstvo postupovat při vzniku radiační havárie.  

(2) Podklady pro zpracování příručky podle odstavce 1, které vycházejí z příslušného 
vnějšího havarijního plánu, předá držiteli povolení hasičský záchranný sbor kraje 
zpracovávající vnější havarijní plán a místně příslušný krajský úřad nejméně 6 měsíců před 
jejím zveřejněním.  

(3) Navržený text zpracované příručky se projedná s hasičským záchranným sborem 
zpracovávajícím příslušný vnější havarijní plán, místně příslušným krajským úřadem a Úřadem 
a výsledek projednání se do textu zapracuje. 

(4) Příručka se zveřejňuje 
a) ve vytištěné formě její distribucí do míst určených v zóně havarijního plánování 

místně příslušným krajským úřadem, 
b) formou dálkového přístupu na internetových stránkách držitele povolení,  

a to do 6 měsíců po stanovení zóny havarijního plánování, do 1 měsíce po schválení změny 
velikosti zóny havarijního plánování a po její aktualizaci, která musí odrážet aktuální stav 
připravených ochranných opatření a která se provádí nejméně jednou za dva kalendářní roky. 

(5) Předběžné informování obyvatelstva zajišťované podle § 1851 zákona Úřadem 
obsahuje: 

a)  základní údaje o ionizujícím záření a jeho účincích na lidský organismus a životní 
prostředí,  

b) popis různých typů v úvahu připadajících radiačních mimořádných událostí a jejich 
důsledky pro obyvatelstvo a životní prostředí, 

c) popis způsobu varování 
d) popis ochranných opatření připravených pro případ vzniku radiační nehody 
e) návody, jak má obyvatelstvo postupovat při vzniku radiační nehody.  

(6) Informace podle odstavce 5 jsou přednostně zveřejňovány formou dálkového přístupu 
na internetových stánkách.  

§ 13 

Požadavky na prověřování připravenosti na odezvu 
(1) Držitel povolení k vykonávání činností podle § 9 odst. 1 a 2 zákona nebo při 

nakládání podle § 9 odst. 3 zákona a při přepravě podle § 9 odst. 4 zákona prověřuje svou 
připravenost na odezvu prověřováním připravenosti u každé osoby určené k řízení a 
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provádění odezvy a připravenosti technických prostředků určených k vyhlášení radiační 
mimořádné události. 

(2) Prověřování připravenosti osob podle odstavce 1 se za účelem dosažení dostatečných 
dovedností a zkušeností v rozsahu přiměřeném v úvahu připadajícím radiačním mimořádným 
událostem a jejich možným stupňům pravidelně minimálně jednou ročně prověřuje:  
a) nácvikem, kdy osoby určené k provádění činnosti podle zásahových instrukcí nacvičují 

provádění činností podle těchto instrukcí nebo  
b) havarijním cvičením, kdy osoby určené k řízení a provedení odezvy procvičují provádění 

činností podle příslušného havarijního plánu nebo havarijního řádu a příslušných 
zásahových instrukcí. 
(3) Nácviky a havarijní cvičení podle odstavce 2 se provádějí podle zpracovaného plánu 

nácviků a havarijních cvičení, kterým se stanoví zaměření, rozsah nácviku nebo havarijního 
cvičení a termíny jejich provedení. Při vypracování plánu nácviků a havarijních cvičení 
k provádění činností podle vnitřního havarijního plánu a zásahových instrukcí se vychází 
z frekvencí procvičování uvedených v příloze č. 3 této vyhlášky. Při vypracování plánu 
havarijních cvičení k provádění činností podle havarijního řádu a zásahových instrukcí se 
vychází z procvičování 
a) zásahových instrukcí pro příslušné stupně radiačních mimořádných událostí, které se 

provádí minimálně jedenkrát ročně, 
b) havarijního řádu s navazujícími činnostmi stanovenými zásahovými instrukcemi pro 

příslušné stupně radiačních mimořádných událostí, které se provádí minimálně jedenkrát 
za tři roky. 
(4) Plán podle odstavce 2 a 3 zpracovává držitel povolení podle § 9 odst. 1, 2, 3 a 4 na 

kalendářní rok a nejpozději do konce předcházejícího kalendářního roku jej předává Úřadu. 

(5) Havarijní cvičení mají část přípravnou, realizační a hodnotící. V přípravné části se ve 
vazbě na plán havarijních cvičení zpracovává scénář havarijního cvičení, kterým se stanoví 
a) cíl, rozsah a doba trvání cvičení, 
b) určení vzniku a stupně radiační mimořádné události a jejího vývoje v průběhu cvičení, 
c) specifikace zásahových instrukcí, které budou procvičovány, 
d) určení hodnotitelů a popřípadě pozorovatelů na cvičení. 
Realizační částí je vlastní provedení havarijního cvičení podle předem připraveného scénáře 
havarijního cvičení za účasti všech osob zodpovědných za řízení a provádění zásahu včetně 
hodnotitelů, popřípadě pozorovatelů cvičení. V hodnotící části se zpracovává závěrečné 
hodnocení, jehož součástí je i přehled zjištěných nedostatků s uvedením termínu jejich 
odstranění a jména zaměstnance odpovědného za toto odstranění a které se podle § 24 odst. 1 
písm. f) zákona považuje za skutečnost důležitou z hlediska zvládání radiačních mimořádných 
událostí. Hodnocení havarijního cvičení pro případ vzniku radiační mimořádné události 
třetího stupně se předává Úřadu do dvou měsíců po ukončení cvičení. Hodnocení se evidují 
po dobu pěti let od odstranění posledního zjištěného nedostatku. 

(6) Za kalendářní rok se provádí souhrnné zhodnocení všech havarijních cvičení 
provedených k procvičení činností podle vnitřního havarijního plánu nebo havarijního řádu a 
příslušných zásahových instrukcí podle odstavců 3 až 5, které se předává Úřadu nejpozději do 
31. 3. následujícího roku.  
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(7) Prověřování funkčnosti technických prostředků podle vnitřního havarijního plánu 
jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie, které není jaderným zařízením, se 
provádí 
a) jedenkrát za tři měsíce prověřením funkčnosti technických prostředků určených k 

aktivaci zasahujících osob pro řízení a provádění odezvy podle § 7 odst. 1 písm. d), 
b) jedenkrát za šest měsíců prověřením funkčnosti technických prostředků určených k 

varování osob nacházejících se v areálu jaderného zařízení nebo pracoviště  podle § 7 
odst.1, písm. a), 

c) jedenkrát za tři měsíce funkčnost technických prostředků určených k vyrozumění o 
radiační mimořádné události  podle § 7 odst.1 písm.b). 
(8) Při prověřování funkčnosti technických prostředků, systémů a přístrojů potřebných 

pro řízení a provádění odezvy se u držitelů povolení k provozu pracoviště uranového 
průmyslu a u držitelů povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření na přechodných 
pracovištích, na nichž se má provádět defektoskopie s použitím uzavřených radioaktivní 
látkových zářičů, a u všech držitelů povolení, kteří jsou provozovateli kontrolovaného pásma, 
ověřuje 
a) jedenkrát za 12 měsíců funkčnost technických prostředků, systémů a způsobů aktivace 

zasahujících osob pro řízení a provádění zásahu podle § 7 odst. 1 písm. d), 
b) jedenkrát za 12 měsíců funkčnost technických prostředků, systémů a způsobů pro 

varování osob nacházejících se na pracovišti podle V§ 7 odst.1, písm. a) 
c) jedenkrát za 12 měsíců funkčnost technických prostředků, systémů a způsobů pro 

vyrozumění o radiační mimořádné události podle § 7 odst.1, písm. b). 
(9) Prověřování funkčnosti technických prostředků podle havarijního řádu se provádí 

nejpozději tři dny před zahájením přepravy 
a) prověřením funkčnosti technických prostředků určených k aktivaci zasahujících osob  pro 

řízení a provádění zásahu podle § 7 odst.1, písm. d), 
b) prověřením funkčnosti technických prostředků pro vyrozumění o radiační havárii podle § 

7 odst.1, písm. b). 
(10) Záznam o prověření funkčnosti technického prostředku a hodnocení provedení a 

výsledku prověření technických prostředků podle odstavců 7 až 9 se evidují minimálně tři 
roky. 

(11) Prověřování funkčnosti technických prostředků podle § 7 odst. 1, písm. c), podle 
vnějšího havarijního plánu a podle národního havarijního plánu pro radiační nehody se 
provádí podle jiného právního předpisu10. 

§ 14 

Požadavky na vnitřní a národní havarijní plán a havarijní řád 
(1) Vnitřní havarijní plán pro výstavbu jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie 

v areálu již provozovaného jaderného zařízení nebo v jeho blízkosti musí obsahovat popis 
vazeb na již existující vnitřní havarijní plán provozovaného jaderného zařízení nebo 
pracoviště IV. kategorie a výčet možností vzájemného ovlivnění vznikem radiační mimořádné 
události u obou držitelů povolení. 

                                                 
10 § 11 vyhlášky č. 380/2002 Sb. 
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(2) Přezkum a revize vnitřního a národního havarijního plánu pro radiační nehody se 
zapracováním zkušeností získaných z havarijních cvičení a vzniklých radiačních 
mimořádných událostí se provádí minimálně každé čtyři roky. 

(3) V případě, že žadatel o povolení žádá o povolení k provozu jaderného zařízení nebo 
držitel povolení provádí činnosti v rámci expozičních situací na více pracovištích, lze pro tato 
pracoviště vypracovat společný vnitřní havarijní plán. V tomto případě žadatel o povolení 
nebo držitel povolení uvede v úvodní části havarijního plánu v bodě předmět a rozsah 
prováděné činnosti výčet všech pracovišť a činností uvažovaných k zahrnutí do vnitřního 
havarijního plánu s uvedením kategorie ohrožení podle § 3. 

(4) Při přepravách v areálu jaderného zařízení nebo v prostoru pracoviště se zdroji 
ionizujícího záření téhož držitele povolení může být havarijní řád součástí vnitřního 
havarijního plánu. 

(5) Revize havarijního řádu se provádí každé 3 roky, nedojde-li ke změně podmínek, 
které mají dopad na zajištění zvládání radiační mimořádné události, kdy musí být provedena 
změna havarijního řádu nebo jeho části, popřípadě i zásahových instrukcí bez zbytečného 
odkladu. 

§ 15 

Požadavky na obsah zásahové instrukce 

Zásahová instrukce obsahuje: 
a) stanovení osoby, pro kterou je určena 
b) účel a cíl dané činnosti, 
c) popis dané činnosti s uvedením operativních kritérií podle § 6, při kterých se daná činnost 

zahajuje nebo která jsou rozhodující pro další postup v rámci jiné činnosti, 
d) organizační zajištění, popřípadě součinnost s dalšími zasahujícími osobami, včetně 

smluvně zajištěných zasahujících osob a s uvedením způsobů jejich vzájemného spojení, 
e) seznam potřebného technického, přístrojového, zdravotnického a dalšího materiálového 

vybavení pro řízení a provedení odezvy a místa jeho uložení, 
f) seznam potřebných ochranných pomůcek a místo jejich uložení, 
g) způsob a rozsah dokumentování činností provedených podle zásahové instrukce, 
h) formulář pro vyrozumění o vzniku radiační mimořádné události dle § 7 písmeno b)  a 

průběhu odezvy, pokud se nezpracovává vnitřní havarijní plán. 

§ 16 

Požadavky na obsah národního havarijního plánu pro radiační nehody 

Národní havarijní plán pro radiační nehody obsahuje: 
a) úvodní část, ve které se uvádí 

1. popis systému krizového řízení na centrální úrovni pro případ odezvy na radiační 
mimořádnou událost vzniklou činností náležející do kategorie ohrožení A, B, D a E, 

2. přehled úřadů státní správy, které se na systému podle bodu 1 podílejí, včetně jejich 
kontaktních údajů, 

b) výčet v ČR stanovených zón havarijního plánování pro radiační havárie,  
c) výčet uvažovaných oblasti, kde byla identifikovaná kategorie ohrožení E, 
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d) obecný popis typů vysoce aktivních zdrojů ionizujícího záření a typy zdrojů zařazených 
do 1. až 3. kategorie zabezpečení, se kterými se v ČR, nakládá, 

e) výčet kompetencí orgánů uvažovaných podle písmene a) bodu 2 a popis jejich úkolů 
v rámci odezvy, 

f) popis způsobů a systémů vyhlášení radiačních mimořádných událostí podle § 7 pro 
kategorii ohrožení D a E, včetně systému přijímání informací o radiační mimořádné 
události vzniklé v zahraničí a systému předávání informací o radiační mimořádné události 
třetího stupně vzniklé na území ČR do zahraničí, 

g) popis způsobů omezení havarijního ozáření podle § 9, včetně příslušných referenčních 
úrovní, 

h) obecná kritéria pro konkrétní v úvahu připadající ochranná opatření, 
i) popis způsobů zdravotnického zajištění podle § 11, 
j) popis způsobů a systémů informování veřejnosti o vzniku a průběhu odezvy na radiační 

nehodu vzniklou na území ČR, 
k) popis způsobů vyžádání pomoci ze zahraničí, 
l) popis způsobů ověřování připravenosti na zvládání radiační nehody podle § 13, 
m) zásady strategie optimalizované ochrany pro správu kontaminované oblasti, 
n) přílohy, které obsahují: 

1. plán spojení, 
2. mapy s vyznačenými zónami havarijního plánování a oblastmi podle písmene b) a c). 

§ 17 

Požadavky na další dokumentování připravenosti na odezvu 

(1) Připravenost na odezvu se dále dokumentuje: 
a) záznamy o seznámení se schváleným vnitřním havarijním plánem a se zásahovou 

instrukcí, které se evidují po dobu minimálně třech let, 
b) výroční zprávou podle § 136 odst. 1 h) zákona, která obsahuje přehled nácviků a 

havarijních cvičení provedených držitelem povolení za kalendářní rok, přehled 
provedených prověření funkčnosti podle § 13 za kalendářní rok spolu s uvedením 
zjištěných nedostatků. Jsou-li osoby určené k provádění a řízení odezvy rozděleny do 
směn, přehled nácviků a havarijních cvičení obsahuje i informaci o tom, která směna 
nácvik nebo cvičení provedla. 

c) doklady o smluvním zajištění dalších osob nutných k provádění odezvy a činností při 
vzniku radiační mimořádné události, 

(2) Seznámení se schváleným vnitřním havarijním plánem podle § 136 odst. 1 písmeno a) 
zákona se provádí u 
a) zaměstnanců a externích pracovníků při nástupu do zaměstnání u držitele povolení nebo 

při zahájení činnosti u držitele povolení a dále minimálně jedenkrát ročně v rozsahu 
odpovídajícímu jejich pracovnímu zařazení; držitel povolení ověřuje tuto znalost 
zkouškou; o zkoušce se provede záznam, 

b) osob podle něj určených k odezvě na radiační mimořádnou událost před jejich určením a 
dále minimálně jedenkrát ročně v rozsahu odpovídajícímu zařazení k řízení nebo 
provádění odezvy; držitel povolení ověřuje tuto znalost zkouškou; o zkoušce se provede 
záznam, 

c) dalších osob nacházejících se v areálu jaderného zařízení nebo na pracovišti se zdroji 
ionizujícího záření před jejich vstupem do areálu nebo na pracoviště, 

d) sousedících osob do 1 měsíce od jeho schválení. 
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(3) Seznámení se zásahovou instrukcí podle § 136 odst. 1 písmeno b) zákona se provádí 
při nástupu do zaměstnání a toto seznámení opakuje minimálně jednou za 3 roky; o 
seznámení se provede záznam. 

(4) Seznámení s havarijním řádem podle § 136 odst. 1 písmeno c) zákona se provádí před 
zahájením přepravy, a to v rozsahu odpovídajícímu druhu a povaze činností při řízení a 
provádění odezvy; o seznámení se provede záznam. 

 
Požadavky k odezvě na radiační mimořádnou událost 

§ 18 
(1) Odezva se provádí za podmínek nehodové expoziční situace při současném zajištění 

omezení ozáření podle § 103 zákona. Pokud se v rámci odezvy zavádějí ochranná opatření 
nebo se již zavedená ochranná opatření upřesňují nebo odvolávají, postupuje se v návaznosti 
na monitorování aktuální radiační situace a podle návrhů Úřadu.  

(2) Radiační mimořádnou událost zjištěnou podle § 5 osoba určená držitelem povolení ve 
vnitřním havarijním plánu, havarijním řádu nebo v zásahové instrukci, pokud se tento plán 
nevypracovává, nebo Úřadem v národním havarijním plánu pro radiační nehody zařadí podle 
§ 6 do stupně podle § 2. Tato osoba rozhodne i o rozsahu aktivace zasahujících osob.  

(3) Držitel povolení podle § 9 odst. 1, 2, 3 a 4 zákona při zahájení a v průběhu odezvy na 
radiační mimořádnou událost: 
a) zařazuje vzniklou radiační mimořádnou událost do stupně podle § 2, 
b) vyhlašuje radiační mimořádnou událost podle § 7, 
c) řídí odezvu podle § 8, včetně rozhodnutí o aktivaci zasahujících osob a jejím rozsahu, 
d) omezuje havarijní ozáření podle § 9, 
e) provádí zdravotnické zajištění podle § 11, 
f) průběžně informuje Úřad, další subjekty stanovené ve vnitřním havarijním plánu a 

obyvatelstvo o činnostech jím prováděných v průběhu odezvy na radiační mimořádnou 
událost, o podrobnostech vzniklé radiační mimořádné události, o krocích, které mají být 
podniknuty, 

g) od doby zjištění vzniku a v průběhu radiační mimořádné události  
1. v časové posloupnosti zaznamenává všechny příkazy osoby určené ve vnitřním 

havarijním plánu, zásahové instrukci nebo havarijním řádu k řízení odezvy, dále 
veličiny, parametry a skutečnosti důležité a rozhodující pro vyhlášení radiační 
mimořádné události a při řízení a provádění odezvy, 

2. nesmí do objasnění příčin radiační mimořádné události měnit nastavení úrovní 
signalizace kontrolních a měřících přístrojů, zařízení a systémů sloužících k podávání 
informací o vzniku radiační mimořádné události. 

(4) Držitel povolení podle § 131 zákona předává data Úřadu z jím prováděného 
monitorování radiační situace podle zvláštního právního předpisu11.  

(5) Držitel povolení, který podle § 5 odst. 5 předává datové soubory s údaji o okamžitém 
stavu konstrukcí, komponent a systémů jaderného zařízení a o radiační situaci v areálu 
jaderného zařízení, které jsou v případě vzniku radiační mimořádné události třetího stupně 
potřebné pro její hodnocení a pro prognózu jejího vývoje, včetně údajů o meteorologické 
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situaci v areálu jaderného zařízení a v zóně havarijního plánování, zajistí v průběhu odezvy 
náhradní způsob pro jejich předávání, pokud dálkový způsob předávání není možný. 

(6) Při vzniku a průběhu radiační mimořádné události, která může vést k radiační 
mimořádné události třetího stupně, informuje držitel povolení podle odstavce 1 Úřad 
bezodkladně o návrhu na zavedení ochranného opatření  evakuace obyvatel ze zóny 
havarijního plánování a poskytuje nezbytná data, údaje a informace charakterizující: 
a) velikost a průběh předpokládaného nebo nastalého úniku radioaktivních látek nebo šíření 

ionizujícího záření, 
b) použité způsoby omezení ozáření osob nacházejících se v areálu nebo na pracovišti, 

včetně ochranných opatření jím v areálu nebo na pracovišti zavedených popřípadě 
odvolaných. 
(7) Držitel povolení k přepravě podle § 9 odst. 4 zákona při vzniku a průběhu radiační 

mimořádné události poskytuje neprodleně Úřadu nezbytná data, údaje a informace 
charakterizující 
a) stav obalového souboru, 
b) stav dopravního prostředku, 
c) radiační situaci v místě vzniku radiační mimořádné události a jeho okolí. 

(8) Řízení a provádění odezvy na území ČR včetně zóny havarijního plánování je 
řešením mimořádné události podle jiného právního předpisu12. Informace podávané 
obyvatelstvu při provádění této odezvy podle § 1851 písmeno z) a § 2011 písmeno d) zákona 
obsahují minimálně následující údaje: 
a) informace o vzniklé radiační mimořádné události a pokud možno o jejích 

charakteristikách (např. jejím původu, rozsahu a pravděpodobném vývoji), 
b) pokyny k ochraně odpovídající vzniklé radiační mimořádné události situaci,  
c) oznámení doporučující spolupráci podle pokynů a výzev příslušného orgánu.  

§ 19 

Zpráva o vzniku a průběhu radiační mimořádné události 
(1) Držitel povolení k vykonávání činností podle § 9 odst. 1, 2, 3 a 4 zákona bez 

zbytečného prodlení vyšetří příčiny vzniku radiační mimořádné události a s využitím záznamů 
podle § 18 odst. 3 písmeno g) bod 1 a zpracuje písemnou zprávu o vzniku a průběhu radiační 
mimořádné události, která obsahuje: 

a) výsledek šetření příčin vzniku radiační mimořádné události, 
b) postupy použité při řízení a provádění odezvy a zhodnocení jejich účelnosti a účinnosti s 

přihlédnutím k postupům stanoveným vnitřním havarijním plánem nebo havarijním 
řádem a zásahovými instrukcemi, 

c) hodnocení následků radiační mimořádné události na technologii a systémy jaderného 
zařízení nebo pracoviště se zdroji ionizujícího záření, popřípadě obalový soubor, 

d) hodnocení následků na zdraví osob nacházejících se v areálu nebo na pracovišti, včetně 
osob, které se podílely na řízení a provádění odezvy, 

e) hodnocení úniku radioaktivních látek nebo šíření ionizujícího záření do životního 
prostředí včetně výsledků jejich monitorování, 

f) návrh dalšího postupu odezvy, pokud nebyla ještě ukončena,  
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g) návrh nápravy stavu po radiační havárii v areálu jaderného zařízení nebo na pracovišti 
IV. kategorie a návrh poskytování součinnosti na nápravě stavu po radiační havárii v 
zóně havarijního plánování, pokud odezva již byla ukončena, 

h) návrh opatření, která je nutné provést k zamezení a snížení opětovné možnosti výskytu 
vzniklé radiační mimořádné události. 

(2) Zpráva je předkládána Úřadu do jednoho měsíce od data vyhlášení radiační mimořádné 
události prvního a druhého stupně a do tří měsíců od data vyhlášení radiační mimořádné 
události třetího stupně a každé 3 měsíce po dobu trvání odezvy. 

(3) Záznamy a písemné zprávy o radiačních mimořádných událostech se evidují a archivují 
nejméně po dobu 5 let od data vyhlášení radiační mimořádné události prvního stupně a po dobu 
50 let od data vyhlášení radiační mimořádné události druhého a třetího stupně. 

§ 20 
Požadavky k nápravě stavu po radiační havárii 

(1) Úřad v rámci optimalizované ochrany při správě oblasti kontaminované v důsledku 
vzniklé radiační havárie s uvážením výsledků monitorování radiační situace v této oblasti 
prováděného v souladu s ustanovením § 185 písmeno u) zákona:  

a) vymezí oblast kontaminovanou v důsledku vzniklé radiační havárie a identifikuje 
radiační havárií postižené jednotlivce z obyvatelstva, 

b) stanoví cíle nápravy stavu v oblasti vymezené podle bodu a), 
c) reviduje s uvážením vzniklé existující radiační situaci stanovené referenční úrovně a 

operační zásahové úrovně, 
d) zváží potřebu a rozsah ochranných opatření vztahujících se na kontaminovanou 

oblast a jednotlivce z obyvatelstva podle bodu a), 
e) zváží potřebu zamezení nebo kontroly přístupu do kontaminované oblasti nebo 

omezení pro životní podmínky v této oblasti 
f) posoudí rozložení dávek, které je výsledkem provádění nápravy a zváží další potřebu a 

rozsah ochranných opatření vedoucích ke snížení veškerých ozáření, která stále 
překračují referenční úroveň. 

g) posoudí ozáření různých skupin obyvatelstva a navrhne prostředky vhodné pro 
kontrolu vlastního ozáření jednotlivců z obyvatelstva; 

Body a), b), d), e), f) a g) jsou součástí návrhu podle § 185 písmeno y). 
(2) Pokud ve spravované oblasti s dlouhotrvající zbytkovou kontaminací je umožněno 

bydlení a obnova sociálních a hospodářských činností, Úřad pro potřeby neustálé kontroly 
ozáření za účelem vytvoření životních podmínek, které lze považovat za normální, vytvoření 
infrastruktury na podporu trvalých svépomocných ochranných opatření v této oblasti: 

a) stanoví vhodné referenční úrovně; 
b) zváží potřebu dekontaminačních a sanačních opatření; 
c) případně podle velikosti dlouhodobé zbytkové kontaminace vymezí podoblast. 

(3) Držitel povolení, v důsledku jehož činnosti došlo k radiační havárii, při provádění 
nápravy stavu po radiační havárii v areálu jaderného zařízení nebo na pracovišti IV. kategorie, 
které není jaderným zařízením: 

a) vymezí v areálu nebo na pracovišti oblast kontaminovanou v důsledku vzniklé 
radiační havárie a identifikuje radiační havárií v areálu nebo na pracovišti postižené 
osoby,  

b) stanoví cíle nápravy stavu v oblasti vymezené podle bodu a), 
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c) reviduje s uvážením vzniklé existující radiační situace stanovené operační zásahové 
úrovně, popřípadě i havarijní akční úrovně, 

d) zváží potřebu a rozsah ochranných opatření vztahujících se na osoby provádějící 
nápravu,  

e) zváží potřebu zamezení nebo kontroly přístupu do kontaminované oblasti vymezené 
podle bodu a) 

f) posoudí rozložení dávek osob podle bodu d), které je výsledkem provádění nápravy a 
zváží další potřebu a rozsah ochranných opatření vedoucích ke snížení veškerých 
ozáření, která stále překračují referenční úroveň, 

g) stanoví podmínky, za nichž je možné obnovit provoz jaderného zařízení nebo na 
pracovišti IV. kategorie, které není jaderným zařízením. 

 
Požadavky na obsah dokumentace týkající se zajištění zvládání radiačních 

mimořádných událostí pro povolovanou činnost 

§ 21 
Požadavky na obsah záměru zajištění zvládání radiační mimořádné události  

Záměr zajištění zvládání radiační mimořádné události obsahuje: 
a) úvodní část, ve které se uvádí 

1. základní údaje týkající se žadatele v  souladu s údaji uvedenými v žádosti o povolení 
atomového zákona, 

2. předmět a rozsah činnosti, o jejíž povolení žádá, v souladu s údaji obsaženými v § 9 
atomového zákona, včetně komunikačního spojení na držitele povolení, 

3. výčet pracovišť a jednotlivých činností dle § 9 atomového zákona,  
4. předpokládané určení místa provádění povolované činnosti nebo popis areálu 

jaderného zařízení, včetně znázornění jeho plánovaného půdorysu v mapě, a stručná 
charakteristika zdrojů ionizujícího záření, s nimiž se předpokládá, že bude povolená 
činnost prováděna, 

5. výčet předpokládaných sousedících osob, 
b) rozvahu o radiačních mimořádných událostech připadajících v úvahu v rámci výstavby, 

uvádění do provozu, provozu a vyřazování jaderného zařízení z provozu, jejich zařazení 
do stupně 

c) předběžné vymezení areálu jaderného zařízení v mapě, 
d) v návaznosti na radiační mimořádnou událost podle písmene b) rozvahu o možných 

dopadech na obyvatelstvo v okolí, o případných opatřeních na jeho ochranu a o případné 
potřebě stanovení zóny havarijního plánování, 

e) v návaznosti na radiační mimořádnou událost podle písmene b) rozvahu o možných 
dopadech na osoby vyskytující se v areálu jaderného zařízení o případných opatřeních na 
jejich ochranu, nebo na sousedící osoby uvažované podle písmene a) bodu 5 

f) v návaznosti na radiační mimořádnou událost podle písmene b) rozvahu o systému pro 
řízení a provedení odezvy a její zajištění v rámci projektu jaderného zařízení, 

g) popis možnosti ovlivnění jaderného zařízení vznikem radiační mimořádné události u 
sousedící osoby a možnosti ovlivnění sousedící osoby radiační mimořádnou událostí 
podle písmene b), 

h) vazbu povolované činnosti podle § 9 atomového zákona k případnému již schválenému 
vnitřnímu havarijnímu plánu téhož držitele povolení vztahujícímu se k areálu jaderného 
zařízení nebo pracovišti, nacházejícímu se v těsné blízkosti umístění jaderného zařízení. 
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§ 22 

Požadavky na obsah analýzy a hodnocení pro období od zahájení výstavby 
jaderného zařízení do zahájení jeho vyřazování z provozu 

Analýza a hodnocení pro období od zahájení výstavby jaderného zařízení do zahájení 
jeho vyřazování z provozu obsahuje: 
a) výčet v úvahu připadajících radiačních mimořádných událostí, včetně příčin jejich vzniku 

při provádění činností souvisejících s využíváním jaderné energie a jejich zařazení do 
stupně podle § 2; součástí výčtu je možnost současného vzniku radiačních mimořádných 
událostí na dvou a více jaderných reaktorech umístěných v jednom areálu jaderného 
zařízení a možnost současného vzniku radiační mimořádné události a mimořádné události 
podle jiného právního předpisu13,  

b) zjištění rozsahu dopadů radiačních mimořádných událostí uvažovaných podle písmene a) 
a možného ohrožení uniklými radioaktivní látky a ionizujícím zářením osob a životního 
prostředí a zařazení jaderného zařízení do kategorie ohrožení podle § 3, 

c) určení možných scénářů průběhů radiačních mimořádných událostí, které mohou vyústit 
v radiační mimořádnou událost druhého nebo třetího stupně, 

d) výběr reprezentativních scénářů uvažovaných podle písmene b) pro radiační mimořádné 
události třetího stupně uvažované podle písmene c) a hodnocení možné potřeby zavádění 
neodkladných ochranných opatření vně areálu jaderného zařízení, 

e) hodnocení frekvence výskytu radiační mimořádné události třetího stupně uvažované 
podle písmene d), která má nejzávažnější dopady. 

§ 23 

Požadavky na obsah vnitřního havarijního plánu 

Vnitřní havarijní plán obsahuje: 
a) úvodní část, ve které se uvádí 

1. popis areálu jaderného zařízení po dobu výstavby jaderného zařízení, včetně 
znázornění jeho půdorysu v mapě, a stručná charakteristika zdrojů ionizujícího 
záření, s nimiž bude po dobu výstavby nakládáno, 

2. výčet sousedících osob  
3. zařazení jaderného zařízení do kategorie ohrožení podle § 3 

b) uvažované radiační mimořádné události v rámci jednotlivých stupňů připadající 
v úvahu v průběhu výstavby s uvedením způsobů jejich zjišťování a výčtu veličin, 
parametrů a skutečností podle § 5, zařazení do stupně a výčet uvažovaných 
operativních kritérií pro toto zařazení podle § 6, 

c) popis možnosti vzájemného ovlivnění výstavby jaderného zařízení a provádění dříve 
podle § 9 povolených činností vznikem radiační mimořádné události v areálu 
jaderného zařízení, 

d) možnosti ovlivnění sousedící osoby vznikem radiační mimořádné události při 
výstavbě 

e) popis způsobů a systémů vyhlášení radiační mimořádných událostí podle § 7, 
f) popis organizační struktury pro řízení a provádění odezvy, včetně určení osob řídících 

a provádějících odezvu, určení osoby odpovědné za zařazení vzniklé radiační 
mimořádné události do stupně podle § 2, výčtu zasahujících osob, výčtu údajů o 
okamžitém stavu konstrukcí, komponent a systémů jaderného zařízení s jaderným 
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reaktorem a o radiační situaci v areálu jaderného zařízení s jaderným reaktorem a 
popisu příslušných datových souborů a návrhu na zahájení jejich předávání podle § 5,   

g) zásady a cíle činností při odezvě na jednotlivé radiační mimořádné události uvažované 
podle písmene b),  

h) popis způsobů zajištění omezení havarijního ozáření podle § 9, odstavec 1, 2 a 3,  
i) popis způsobů zdravotnického zajištění podle § 11,  
j) rozvaha o způsobech informování ohroženého obyvatelstva v zóně havarijního 

plánování v případě vzniku radiační mimořádné události třetího stupně podle § 12, 
k) popis způsobů prověřování připravenosti na odezvu podle § 13, 
l) popis způsobu ukončení odezvy na vzniklou radiační mimořádnou událost a rozvaha o 

zahájení nápravy stavu po radiační havárii podle § 20, odst. 4, 
m) seznam osob a orgánů podle § 137, odstavec 2 písmeno b) a c)  zákona, včetně jejich 

komunikačních údajů, 
n) popis způsobu a rozsah dokumentování připravenosti podle § 17 odstavec 2,      
o) přílohy, kterými jsou 

1. seznam zásahových instrukcí, 
2. mapa se zakresleným půdorysem areálu jaderného zařízení, 
3. formuláře vyhlášení mimořádné události a průběhu odezvy. 

§ 24 
Požadavky na obsah návrhu na stanovení zóny havarijního plánování 

Návrh na stanovení zóny havarijního plánování obsahuje 
a) výčet možných radiačních mimořádných událostí třetího stupně, uvedený v analýze a 

hodnocení podle § 22, u nichž byla vyhodnocena podle bodu e) frekvence výskytu 
větší nebo rovnou 10-7/rok, 

b) popis předpokládaného vývoje a průběhu jednotlivých radiačních mimořádných 
událostí třetího stupně uvažovaných podle písmene a). Tento popis se doloží 
výpočtem, který zahrne vliv meteorologických podmínek na šíření uniklých 
radioaktivních látek v okolí jaderného zařízení a na jehož základě lze provést určení  

1. pravděpodobného místa na jaderném zařízení, v němž by při dané radiační 
mimořádné události třetího stupně došlo k úniku radioaktivních látek nebo 
šíření ionizujícího záření,  

2. časového průběhu radiační mimořádné události,  
3. časového průběhu uvolňování radioaktivních látek a šíření ionizujícího záření,  
4. výčtu uvolňovaných radioaktivních látek a odhadu jejich aktivity, 

c) výčet možných následků radiačních mimořádných událostí třetího stupně provedený v 
návaznosti na výpočet podle písmene b), včetně posouzení možnosti havarijního  
ozáření osob a následků tohoto ozáření, posouzení možnosti překročení referenčních 
hodnot pro neodkladná ochranná opatření stanovených zvláštním právním 
předpisem14, 

d) návrh velikosti zóny havarijního plánování ve formě kruhové plochy s uvedením 
zeměpisných souřadnic středu kruhu a velikostí jeho poloměru, přičemž zóna 
havarijního plánování se v okolí jaderného zařízení vymezuje jako kruhová plocha 
ohraničená vnější hranicí zóny havarijního plánování s výjimkou území, pro které se 
zpracovává vnitřní havarijní plán; kruhová plocha se stanoví jako plocha kruhu, jehož 
střed odpovídá středu kružnice opsané kolem půdorysu budovy s jaderným reaktorem 
nebo budov s jadernými reaktory v tomtéž místě; pokud vnější hranice takto vymezené 
kruhové plochy prochází obcí, do zóny se zahrne tato obec celá,  

                                                 
14  vyhláška o radiační ochraně 
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e) geografické vymezení návrhu zóny havarijního plánování podle bodu d) zakreslením 
do mapy s uvedením zeměpisných souřadnic středu kruhu a velikosti jeho poloměru a 
výčtem všech obcí do zóny zahrnutých.  
 

§ 25 
Požadavky na obsah vnitřního havarijního plánu 

Vnitřní havarijní plán obsahuje: 
a) úvodní část, ve které se uvádí 

1. popis areálu jaderného zařízení, včetně znázornění jeho půdorysu v mapě, a 
stručná charakteristika zdrojů ionizujícího záření, s nimiž bude nakládáno, 

2. výčet pracovišť se zdroji ionizujícího záření a jednotlivých činností dle § 9 
zákona, na něž se plán bude vztahovat, 

3. výčet sousedících osob, včetně komunikačního spojení na ně a údaje o tom, zda 
tyto sousedící osoby provádějí činnosti podle tohoto zákona, 

4. zařazení jaderného zařízení do kategorie ohrožení, 
b) uvažované radiační mimořádné události v rámci jednotlivých stupňů připadající 

v úvahu v průběhu prvního fyzikálního spouštění jaderného zařízení, prvního 
energetického spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem s uvedením způsobů 
jejich zjišťování a výčtu veličin, parametrů a skutečností podle § 5, zařazení do stupně 
a výčet uvažovaných operativních kritérií pro toto zařazení podle § 6, 

c) popis možnosti vzájemného ovlivnění prvního fyzikálního spouštění jaderného 
zařízení, prvního energetického spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem a 
provádění dříve podle § 9 povolených činností vznikem radiační mimořádné události 
v areálu jaderného zařízení, 

d) možnosti ovlivnění sousedící osoby vznikem radiační mimořádné události při prvního 
fyzikálního spouštění jaderného zařízení, prvního energetického spouštění jaderného 
zařízení s jaderným reaktorem 

e) popis způsobů a systémů vyhlášení radiační mimořádných událostí podle § 7, 
f) popis organizační struktury pro řízení a provádění odezvy, včetně určení osob řídících 

a provádějících odezvu, určení osoby odpovědné za zařazení vzniklé radiační 
mimořádné události do stupně podle § 2, výčtu zasahujících osob, výčtu údajů o 
okamžitém stavu technologie jaderného zařízení s jaderným rektorem a o radiační 
situaci v areálu jaderného zařízení s jaderným reaktorem a popisu příslušných 
datových souborů a návrhu na zahájení jejich předávání podle § 8, pokud došlo ke 
změně od výstavby 

g) zásady a cíle činností při odezvě na jednotlivé radiační mimořádné události uvažované 
podle písmene b),  

h) popis způsobů zajištění omezení havarijního ozáření podle § 9, odstavec 1, 2 a 3  
i) popis způsobů zdravotnického zajištění podle § 11,  
j) popis způsobů informování ohroženého obyvatelstva v zóně havarijního plánování v 

případě vzniku radiační mimořádné události třetího stupně podle § 12, 
k) popis způsobů prověřování připravenosti na odezvu podle § 13, 
l) popis způsobu ukončení odezvy na vzniklou radiační mimořádnou událost a zahájení 

nápravy stavu po radiační havárii podle § 20, odst. 4, 
m) seznam osob a orgánů podle § 137, odstavec 2 písmeno b) a c) zákona, včetně jejich 

komunikačních údajů, 
n) popis způsobu a rozsah dokumentování připravenosti podle § 1 odstavec 2, 
o) přílohy, kterými jsou 

1. seznam zásahových instrukcí, 
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2. mapa se zakresleným půdorysem areálu jaderného zařízení, 
3. formuláře vyhlášení radiační mimořádné události, průběhu odezvy a náhradního 

faxového sdělení Úřadu o aktuálním stavu předávaných údajů okamžitém stavu 
technologie jaderného zařízení a o radiační situaci v areálu jaderného zařízení. 

§ 26 

Požadavky na obsah vnitřního havarijního plánu 

Vnitřní havarijní plán obsahuje 
a) úvodní část, ve které se uvádí 

1. popis areálu jaderného zařízení, včetně znázornění jeho půdorysu v mapě, a 
stručná charakteristika zdrojů ionizujícího záření, s nimiž bude nakládáno, 

2. výčet pracovišť se zdroji ionizujícího záření a jednotlivých činností dle § 9 
zákona, na něž se plán bude vztahovat, 

3. výčet sousedících osob, včetně komunikačního spojení na ně a údaje o tom, zda 
tyto sousedící osoby provádějí činnosti podle tohoto zákona, 

4. zařazení jaderného zařízení do kategorie ohrožení, 
b) uvažované radiační mimořádné události v rámci jednotlivých stupňů připadající 

v úvahu v průběhu prvního fyzikálního spouštění jaderného zařízení, prvního 
energetického spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem s uvedením způsobů 
jejich zjišťování a výčtu veličin, parametrů a skutečností podle § 5, zařazení do stupně 
a výčet uvažovaných operativních kritérií pro toto zařazení podle § 6, 

c) popis možnosti vzájemného ovlivnění uvádění jaderného zařízení bez jaderného 
reaktoru do provozu a provádění dříve podle § 9 povolených činností vznikem 
radiační mimořádné události v areálu jaderného zařízení, 

d) možnosti ovlivnění sousedící osoby vznikem radiační mimořádné události při uvádění 
jaderného zařízení bez jaderného reaktoru do provozu,  

e) popis způsobů a systémů vyhlášení radiační mimořádných událostí podle § 7, 
f) popis organizační struktury pro řízení a provádění odezvy, včetně určení osob řídících 

a provádějících odezvu, určení osoby odpovědné za zařazení vzniklé radiační 
mimořádné události do stupně podle § 2, výčtu zasahujících osob,  

g) zásady a cíle činností při odezvě na jednotlivé radiační mimořádné události uvažované 
podle písmene b),  

h) popis způsobů zajištění omezení havarijního ozáření podle § 9, odstavec 1, 2 a 3,  
i) popis způsobů zdravotnického zajištění podle § 11,  
j) popis způsobů informování ohroženého obyvatelstva v zóně havarijního plánování v 

případě vzniku radiační mimořádné události třetího stupně podle § 12, 
k) popis způsobů prověřování připravenosti na odezvu podle § 13, 
l) popis způsobu ukončení odezvy na vzniklou radiační mimořádnou událost a zahájení 

nápravy stavu po radiační havárii podle § 20, odst. 4, 
m) seznam osob a orgánů podle § 137, odstavec 2 písmeno b) a c) zákona, včetně jejich 

komunikačních údajů, 
n) popis způsobu a rozsah dokumentování připravenosti podle § 17 odstavec 2, 
o) přílohy, kterými jsou 

1. seznam zásahových instrukcí, 
2. mapa se zakresleným půdorysem areálu jaderného zařízení, 
3. formuláře vyhlášení radiační mimořádné události, průběhu odezvy,  
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§ 27 

Požadavky na obsah vnitřního havarijního plánu 

Vnitřní havarijní plán obsahuje: 
a) úvodní část, ve které se uvádí 

1. popis areálu jaderného zařízení, včetně znázornění jeho půdorysu v mapě, a 
stručná charakteristika zdrojů ionizujícího záření, s nimiž bude nakládáno, 

2. výčet pracovišť se zdroji ionizujícího záření a jednotlivých činností dle § 9 
zákona, na něž se plán bude vztahovat 

3. výčet sousedících osob, včetně komunikačního spojení na ně a údaje o tom, zda 
tyto sousedící osoby provádějí činnosti podle tohoto zákona 

4. zařazení jaderného zařízení do kategorie ohrožení, 
b) uvažované radiační mimořádné události v rámci jednotlivých stupňů připadající 

v úvahu při provozu jaderného zařízení s uvedením způsobů jejich zjišťování a výčtu 
veličin, parametrů a skutečností podle § 5, zařazení do stupně a výčet uvažovaných 
operativních kritérií pro toto zařazení podle § 6, 

c) popis možnosti vzájemného ovlivnění provozu jaderného zařízení a provádění dříve 
podle § 9 povolených činností vznikem radiační mimořádné události v areálu 
jaderného zařízení, 

d) možnosti ovlivnění sousedící osoby vznikem radiační mimořádné události při provozu 
jaderného zařízení, 

e) popis způsobů a systémů vyhlášení radiační mimořádných událostí podle § 7, 
f) popis organizační struktury pro řízení a provádění odezvy, včetně určení osob řídících 

a provádějících odezvu, určení osoby odpovědné za zařazení vzniklé radiační 
mimořádné události do stupně podle § 2, výčtu zasahujících osob, výčtu údajů o 
okamžitém stavu technologie jaderného zařízení s jaderným rektorem  a o radiační 
situaci v areálu jaderného zařízení s jaderným reaktorem a popisu příslušných 
datových souborů a návrhu na zahájení jejich předávání podle § 8, pokud došlo ke 
změně od výstavby 

g) zásady a cíle činností při odezvě na jednotlivé radiační mimořádné události uvažované 
podle písmene b),  

h) popis způsobů zajištění omezení havarijního ozáření podle § 9, odstavec 1, 2  a 3,  
i) popis způsobů zdravotnického zajištění podle § 11,  
j) popis způsobů informování ohroženého obyvatelstva v zóně havarijního plánování v 

případě vzniku radiační mimořádné události třetího stupně podle § 12, 
k) popis způsobů prověřování připravenosti na odezvu podle § 13, 
l) popis způsobu ukončení odezvy na vzniklou radiační mimořádnou událost a zahájení 

nápravy stavu po radiační havárii podle § 20, odst. 4, 
m) seznam osob a orgánů podle § 137, odstavec 2 písmeno b) a c)  zákona, včetně jejich 

komunikačních údajů, 
n) popis způsobu a rozsah dokumentování připravenosti podle § 17 odstavec 2, 
o) přílohy, kterými jsou 

1. seznam zásahových instrukcí, 
2. mapa se zakresleným půdorysem areálu jaderného zařízení, 
3. formuláře vyhlášení radiační mimořádné události, průběhu odezvy a 

náhradního faxového sdělení Úřadu o aktuálním stavu předávaných údajů 
okamžitém stavu technologie jaderného zařízení a o radiační situaci v areálu 
jaderného zařízení. 
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§ 28 

Požadavky na obsah analýzy a hodnocení pro jednotlivé etapy vyřazování 
z provozu 

Analýza a hodnocení pro období pro danou etapu vyřazování jaderného zařízení z 
provozu obsahuje: 
a) výčet v úvahu připadajících radiačních mimořádných událostí, včetně příčin jejich vzniku 

při dané etapě vyřazování z provozu a jejich zařazení do stupně podle § 2; součástí výčtu 
je možnost současného vzniku radiačních mimořádných událostí na vyřazovaném 
jaderném zařízení, na dvou a více jaderných reaktorech umístěných v jednom areálu 
jaderného zařízení a možnost současného vzniku radiační mimořádné události a 
mimořádné události podle jiného právního předpisu14,  

b) zjištění rozsahu dopadů radiačních mimořádných událostí uvažovaných podle písmene a) 
a možného ohrožení uniklými radioaktivní látky a šířícími se ionizujícím zářením 
životního prostředí a zařazení jaderného zařízení do kategorie ohrožení podle § 3, 

c) určení možných scénářů průběhů radiačních mimořádných událostí, které mohou vyústit 
v radiační mimořádnou událost druhéh nebo třetího stupně, 

d) výběr reprezentativních scénářů uvažovaných podle písmene b) pro radiační mimořádné 
události třetího stupně uvažované podle písmene c) a hodnocení možné potřeby zavádění 
neodkladných ochranných opatření vně areálu jaderného zařízení, 

e) hodnocení frekvence výskytu radiační mimořádné události třetího stupně uvažované 
podle písmene d), která má nejzávažnější dopady,  

f) popis rozdílů proti stavu, kdy jaderné zařízení bylo v provozu, nebo proti stavu v rámci 
předchozí etapy vyřazování. 

§ 29 

Požadavky na obsah vnitřního havarijního plánu 

Vnitřní havarijní plán obsahuje: 
a) úvodní část, ve které se uvádí 

1. popis areálu jaderného zařízení, včetně znázornění jeho půdorysu v mapě, a 
stručná charakteristika zdrojů ionizujícího záření, s nimiž bude nakládáno, 

2. výčet pracovišť se zdroji ionizujícího záření a jednotlivých činností dle § 9 
zákona, na něž se plán bude vztahovat, 
popis pracoviště a zdroje ionizujícího záření ,které bude vyřazováno  

3. výčet sousedících osob, včetně komunikačního spojení na ně a údaje o tom, zda 
tyto sousedící osoby provádějí činnosti podle tohoto zákona, 

4. zařazení jaderného zařízení do kategorie ohrožení, 
b) uvažované radiační mimořádné události v rámci jednotlivých stupňů připadající 

v úvahu v průběhu jednotlivých etap vyřazování jaderného zařízení z provozu s 
uvedením způsobů jejich zjišťování a výčtu veličin, parametrů a skutečností podle § 5, 
zařazení do stupně a výčet uvažovaných operativních kritérií pro toto zařazení podle § 
6, 

c) popis možnosti vzájemného ovlivnění jednotlivých etap vyřazování jaderného zařízení 
z provozu a provádění dříve podle § 9 povolených činností vznikem radiační 
mimořádné události v areálu jaderného zařízení, 

d) možnosti ovlivnění sousedící osoby vznikem radiační mimořádné události při 
jednotlivých etapách vyřazování jaderného zařízení z provozu 

e) popis způsobů a systémů vyhlášení radiační mimořádných událostí podle § 7, 
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f) popis organizační struktury pro řízení a provádění odezvy, včetně určení osob řídících 
a provádějících odezvu, určení osoby odpovědné za zařazení vzniklé radiační 
mimořádné události do stupně podle § 2, výčtu zasahujících osob,  

g) zásady a cíle činností při odezvě na jednotlivé radiační mimořádné události uvažované 
podle písmene b),  

h) popis způsobů zajištění omezení havarijního ozáření podle § 9, odstavec 1, 2 a 3,  
i) popis způsobů zdravotnického zajištění podle § 11,  
j) popis způsobů informování ohroženého obyvatelstva v zóně havarijního plánování v 

případě vzniku radiační mimořádné události třetího stupně podle § 12, 
k) popis způsobů prověřování připravenosti na odezvu podle § 13, 
l) popis způsobu ukončení odezvy na vzniklou radiační mimořádnou událost a zahájení 

nápravy stavu po radiační havárii podle § 20, odst. 4, 
m) seznam osob a orgánů podle § 137, odstavec 2 písmeno b) a c) zákona, včetně jejich 

komunikačních údajů, 
n) popis způsobu a rozsah dokumentování připravenosti podle § 17 odstavec 2, 
o) přílohy, kterými jsou 

1. seznam zásahových instrukcí, 
2. mapa se zakresleným půdorysem areálu jaderného zařízení, 
3. formuláře vyhlášení radiační mimořádné události, průběhu odezvy.  

§ 30 

Požadavky na obsah návrhu na úpravu zóny havarijního plánování 

Návrh na úpravu zóny havarijního plánování obsahuje: 
a) výčet možných radiačních mimořádných událostí třetího stupně, uvedený v analýze a 

hodnocení podle § 28, u nichž byla vyhodnocena podle bodu e) frekvence výskytu 
větší nebo rovnou 10-7/rok, 

b) popis předpokládaného vývoje a průběhu jednotlivých radiačních mimořádných 
událostí třetího stupně uvažovaných podle písmene a). Tento popis se doloží 
výpočtem, který zahrne vliv meteorologických podmínek na šíření uniklých 
radioaktivních látek v okolí jaderného zařízení a na jehož základě lze provést určení  

1. pravděpodobného místa na jaderném zařízení, v němž by při dané radiační 
mimořádné události třetího stupně došlo k úniku radioaktivní látků nebo šíření 
ionizujícího záření,  

2. časového průběhu radiační mimořádné události,  
3. časového průběhu uvolňování radioaktivních látek nebo šíření ionizujícího záření,  
4. výčtu uvolňovaných radioaktivních látek a odhadu jejich aktivity, 

c) výčet možných následků radiačních mimořádných událostí třetího stupně provedený v 
návaznosti na výpočet podle písmene b), včetně posouzení možnosti havarijního 
ozáření osob a následků tohoto ozáření, posouzení možnosti překročení referenčních 
hodnot pro neodkladná ochranná opatření stanovených zvláštním právním 
předpisem15, 

d) popis rozdílů oproti stanovené zóně havarijního plánovaní s odůvodněním těchto 
rozdílů 

e) návrh velikosti zóny havarijního plánování ve formě kruhové plochy s uvedením 
zeměpisných souřadnic středu kruhu a velikostí jeho poloměru, přičemž zóna 
havarijního plánování se v okolí jaderného zařízení vymezuje jako kruhová plocha 
ohraničená vnější hranicí zóny havarijního plánování s výjimkou území, pro které se 
zpracovává vnitřní havarijní plán; kruhová plocha se stanoví jako plocha kruhu, jehož 
střed odpovídá středu kružnice opsané kolem půdorysu budovy s jaderným reaktorem 
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nebo budov s jadernými reaktory v tomtéž místě; pokud vnější hranice takto vymezené 
kruhové plochy prochází obcí, do zóny se zahrne tato obec celá,  

f) geografické vymezení návrhu zóny havarijního plánování podle bodu d) zakreslením 
do mapy s uvedením zeměpisných souřadnic středu kruhu a velikosti jeho poloměru a 
výčtem všech obcí do zóny zahrnutých.  

§ 31 
Požadavky na obsah záměru zajištění zvládání radiační mimořádné události  

Záměr zajištění zvládání radiační mimořádné události obsahuje: 
a) úvodní část, ve které se uvádí 

1. základní údaje týkající se žadatele v  souladu s údaji uvedenými v žádosti o povolení 
atomového zákona, 

2. předmět a rozsah činnosti, o jejíž povolení žádá, v souladu s údaji obsaženými v § 9 
atomového zákona, včetně komunikačního spojení na držitele povolení, 

3. výčet pracovišť a jednotlivých činností dle § 9 atomového zákona,  
4. předpokládané určení místa provádění povolované činnosti nebo popis pracoviště IV. 

kategorie, které není jaderným zařízením, včetně znázornění jeho plánovaného 
půdorysu v mapě, a stručná charakteristika zdrojů ionizujícího záření, s nimiž se 
předpokládá, že bude povolená činnost prováděna, 

5. výčet předpokládaných sousedících osob, 
g) rozvahu o radiačních mimořádných událostech připadajících v úvahu v rámci výstavby, 

uvádění do provozu, provozu a vyřazování jaderného zařízení z provozu, jejich zařazení 
do stupně 

h) v návaznosti na radiační mimořádnou událost podle písmene b) rozvahu o možných 
dopadech na obyvatelstvo v okolí, o případných opatřeních na jeho ochranu a o případné 
potřebě stanovení zóny havarijního plánování, 

i) v návaznosti na radiační mimořádnou událost podle písmene b) rozvahu o možných 
dopadech na osoby vyskytující se v prostorách pracoviště IV. kategorie, které není 
jaderným zařízením, o případných opatřeních na jejich ochranu, nebo na sousedící osoby 
uvažované podle písmene a) bodu 5 

j) v návaznosti na radiační mimořádnou událost podle písmene b) rozvahu o systému pro 
řízení a provedení odezvy a její zajištění v rámci projektu jaderného zařízení, 

k) popis možnosti ovlivnění pracoviště IV. kategorie, které není jaderným zařízením, 
vznikem radiační mimořádné události u sousedící osoby a možnosti ovlivnění sousedící 
osoby radiační mimořádnou událostí podle písmene b), 

l) vazbu povolované činnosti podle § 9 atomového zákona k případnému již schválenému 
vnitřnímu havarijnímu plánu téhož držitele povolení vztahujícímu se k pracovišti, 
nacházejícímu se v těsné blízkosti umístění pracoviště IV. kategorie, které není jaderným 
zařízením. 

§ 32 

Požadavky na obsah analýzy a hodnocení pro provoz pracoviště III. nebo IV. kategorie 

Analýza a hodnocení pro provoz pracoviště III. nebo IV. kategorie obsahuje: 
a) výčet v úvahu připadajících radiačních mimořádných událostí, včetně příčin jejich vzniku 

při provádění činností v rámci plánovaných expozičních situací a jejich zařazení do 
stupně podle § 2; součástí výčtu je možnost současného vzniku radiační mimořádné 
události a mimořádné události podle jiného právního předpisu14,  
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b) zjištění rozsahu dopadů radiačních mimořádných událostí uvažovaných podle písmene a) 
a možného ohrožení životního prostředí uniklými radioaktivními látkami nebo šířícím se 
ionizujícím zářením a zařazení pracoviště III. nebo IV. kategorie do kategorie ohrožení 
podle § 3, 

c) určení možných scénářů průběhů radiačních mimořádných událostí, které mohou vyústit 
v radiační mimořádnou událost druhého nebo třetího stupně, 

d) výběr reprezentativních scénářů uvažovaných podle písmene b) pro radiační mimořádné 
událostí třetího stupně uvažované podle písmene c) a hodnocení možné potřeby zavádění 
neodkladných ochranných opatření vně pracoviště III. nebo IV. kategorie, 

e) hodnocení frekvence výskytu radiační mimořádné události třetího stupně uvažované 
podle písmene d), která má nejzávažnější dopady. 

§ 33 
Požadavky na obsah vnitřního havarijního plánu 

Vnitřní havarijní plán obsahuje: 
a) úvodní část, ve které se uvádí 

1. popis pracoviště III. nebo IV. kategorie, včetně znázornění jeho půdorysu 
v mapě, a stručná charakteristika zdrojů ionizujícího záření, s nimiž bude po 
dobu provozu nakládáno, 

2. výčet sousedících osob  
3. zařazení pracoviště III. nebo IV. kategorie do kategorie ohrožení podle § 3, 

b) uvažované radiační mimořádné události v rámci jednotlivých stupňů připadající v úvahu 
při provozu s uvedením způsobů jejich zjišťování a výčtu veličin, parametrů a skutečností 
podle § 5, zařazení do stupně a výčet uvažovaných operativních kritérií pro toto zařazení 
podle § 6, 

c) popis možnosti vzájemného ovlivnění provozu pracoviště III. nebo IV. kategorie a 
provádění dříve podle § 9 povolených činností vznikem radiační mimořádné události na 
pracovišti, 

d) možnosti ovlivnění sousedící osoby vznikem radiační mimořádné události při provozu 
e) popis způsobů a systémů vyhlášení radiační mimořádných událostí podle § 7, 
f) popis organizační struktury pro řízení a provádění odezvy, včetně určení osob řídících a 

provádějících odezvu, určení osoby odpovědné za zařazení vzniklé radiační mimořádné 
události do stupně podle § 2, výčtu zasahujících osob,  

g) zásady a cíle činností při odezvě na jednotlivé radiační mimořádné události uvažované 
podle písmene b),  

h) popis způsobů zajištění omezení havarijního ozáření podle § 9, odstavec 1, 2 a 3,  
i) popis způsobů zdravotnického zajištění podle § 11,  
j) popis způsobů informování ohroženého obyvatelstva v zóně havarijního plánování v 

případě vzniku radiační mimořádné události třetího stupně podle § 12, 
k) popis způsobů prověřování připravenosti na odezvu podle § 13, 
l) popis způsobu ukončení odezvy na vzniklou radiační mimořádnou událost a zahájení 

nápravy stavu po radiační havárii podle § 20, odst. 4, 
m) seznam osob a orgánů podle § 137, odstavec 2 písmeno b) a c) zákona, včetně jejich 

komunikačních údajů, 
n) popis způsobu a rozsah dokumentování připravenosti podle § 17 odstavec 2, 
o) přílohy, kterými jsou 

1. seznam zásahových instrukcí, 
2. mapa se zakresleným půdorysem areálu jaderného zařízení, 
3. formuláře vyhlášení mimořádné události a průběhu odezvy. 
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§ 34 
Požadavky na obsah návrhu na stanovení zóny havarijního plánování 

Návrh na stanovení zóny havarijního plánování obsahuje: 
a) výčet možných radiačních mimořádných událostí třetího stupně, uvedený v analýze a 

hodnocení podle § 32, u nichž byla vyhodnocena podle bodu e) frekvence výskytu 
větší nebo rovnou 10-7/rok, 

b) popis předpokládaného vývoje a průběhu jednotlivých radiačních mimořádných 
událostí třetího stupně uvažovaných podle písmene a). Tento popis se doloží 
výpočtem, který zahrne vliv meteorologických podmínek na šíření uniklých 
radioaktivních látek v okolí pracoviště III. nebo IV. kategorie, na jehož základě lze 
provést určení  

1. pravděpodobného místa na pracovišti III. nebo IV. kategorie, v němž by při 
dané radiační mimořádné události třetího stupně došlo k úniku radioaktivních 
látek nebo šíření ionizujícího záření,  

2. časového průběhu radiační mimořádné události,  
3. časového průběhu uvolňování radioaktivních látek nebo šíření ionizujícího 

záření,  
4. výčtu uvolňovaných radioaktivních látek a odhadu jejich aktivity, 

c) výčet možných následků radiačních mimořádných událostí třetího stupně provedený v 
návaznosti na výpočet podle písmene b), včetně posouzení možnosti havarijního 
ozáření osob a následků tohoto ozáření, posouzení možnosti překročení referenčních 
hodnot pro neodkladná ochranná opatření stanovených zvláštním právním 
předpisem15, 

d) návrh velikosti zóny havarijního plánování ve formě kruhové plochy s uvedením 
zeměpisných souřadnic středu kruhu a velikostí jeho poloměru, přičemž zóna 
havarijního plánování se v okolí pracoviště III. nebo IV. kategorie vymezuje jako 
kruhová plocha ohraničená vnější hranicí zóny havarijního plánování s výjimkou 
území, pro které se zpracovává vnitřní havarijní plán; kruhová plocha se stanoví jako 
plocha kruhu, jehož střed odpovídá středu kružnice opsané kolem půdorysu budovy 
s pracoviště III. nebo IV. kategorie; pokud vnější hranice takto vymezené kruhové 
plochy prochází obcí, do zóny se zahrne tato obec celá,  

e) geografické vymezení návrhu zóny havarijního plánování podle bodu d) zakreslením 
do mapy s uvedením zeměpisných souřadnic středu kruhu a velikosti jeho poloměru a 
výčtem všech obcí do zóny zahrnutých.  

§ 35 
Požadavky na obsah analýzy a hodnocení pro vyřazování z provozu 

Analýza a hodnocení pro jednotlivé etapy vyřazování z provozu pracoviště III. nebo IV. 
kategorie obsahuje: 
a) výčet v úvahu připadajících radiačních mimořádných událostí, včetně příčin jejich vzniku 

při provádění činností v rámci plánovaných expozičních situací a jejich zařazení do 
stupně podle § 2; součástí výčtu je možnost současného vzniku radiační mimořádné 
události a mimořádné události podle jiného právního předpisu14,  

m) zjištění rozsahu dopadů radiačních mimořádných událostí uvažovaných podle písmene a) 
a možného ohrožení životního prostředí uniklými radioaktivními látkami nebo šířícím se 
ionizujícím zářením a zařazení pracoviště III. nebo IV. kategorie do kategorie ohrožení 
podle § 3, 

n) určení možných scénářů průběhů radiačních mimořádných událostí, které mohou vyústit 
v radiační mimořádnou událost druhého nebo třetího stupně, 
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o) výběr reprezentativních scénářů uvažovaných podle písmene b) pro radiační mimořádné 
události třetího stupně uvažované podle písmene c) a hodnocení možné potřeby zavádění 
neodkladných ochranných opatření vně pracoviště III. nebo IV. kategorie, 

p) hodnocení frekvence výskytu radiační mimořádné události třetího stupně uvažované 
podle písmene d), která má nejzávažnější dopady. 

§ 36 

Požadavky na obsah vnitřního havarijního plánu 

Vnitřní havarijní plán obsahuje: 
a) úvodní část, ve které se uvádí 

1. popis pracoviště III. nebo IV. kategorie, včetně znázornění jeho půdorysu 
v mapě, a stručná charakteristika zdrojů ionizujícího záření, s nimiž bude po 
dobu vyřazování z provozu nakládáno, 

2. výčet sousedících osob  
3. zařazení pracoviště III. nebo IV. kategorie do kategorie ohrožení podle § 3, 

b) uvažované radiační mimořádné události v rámci jednotlivých stupňů připadající v úvahu 
při vyřazování z provozu s uvedením způsobů jejich zjišťování a výčtu veličin, parametrů 
a skutečností podle § 5, zařazení do stupně a výčet uvažovaných operativních kritérií pro 
toto zařazení podle § 6, 

c) popis možnosti vzájemného ovlivnění vyřazování pracoviště III. nebo IV. kategorie z 
provozu a provádění jiných podle § 9 povolených činností vznikem radiační mimořádné 
události na pracovišti, 

d) možnosti ovlivnění sousedící osoby vznikem radiační mimořádné události při provozu 
e) popis způsobů a systémů vyhlášení radiační mimořádných událostí podle § 7, 
f) popis organizační struktury pro řízení a provádění odezvy, včetně určení osob řídících a 

provádějících odezvu, určení osoby odpovědné za zařazení vzniklé radiační mimořádné 
události do stupně podle § 2, výčtu zasahujících osob,  

g) zásady a cíle činností při odezvě na jednotlivé radiační mimořádné události uvažované 
podle písmene b),  

h) popis způsobů zajištění omezení havarijního ozáření podle § 9, odstavec 1, 2 a 3,  
i) popis způsobů zdravotnického zajištění podle § 11,  
j) popis způsobů informování ohroženého obyvatelstva v zóně havarijního plánování v 

případě vzniku radiační mimořádné události třetího stupně podle § 12, 
k) popis způsobů prověřování připravenosti na odezvu podle § 13, 
l) popis způsobu ukončení odezvy na vzniklou radiační mimořádnou událost a zahájení 

nápravy stavu po radiační havárii podle § 20, odst. 4, 
m) seznam osob a orgánů podle § 137, odstavec 2 písmeno b) a c) zákona, včetně jejich 

komunikačních údajů, 
n) popis způsobu a rozsah dokumentování připravenosti podle § 17 odstavec 2, 
o) přílohy, kterými jsou 

1. seznam zásahových instrukcí, 
2. mapa se zakresleným půdorysem areálu jaderného zařízení, 
3. formuláře vyhlášení mimořádné události a průběhu odezvy. 

§ 37 
Požadavky na obsah návrhu na úpravu zóny havarijního plánování 

Návrh na úpravu zóny havarijního plánování obsahuje: 
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a) výčet možných radiačních mimořádných událostí třetího stupně, uvedený v analýze a 
hodnocení podle § 35, u nichž byla vyhodnocena podle bodu e) frekvence výskytu 
větší nebo rovnou 10-7/rok, 

b) popis předpokládaného vývoje a průběhu jednotlivých radiačních mimořádných 
událostí třetího stupně uvažovaných podle písmene a). Tento popis se doloží 
výpočtem, který zahrne vliv meteorologických podmínek na šíření uniklých 
radioaktivních látek v okolí pracoviště III. nebo IV. kategorie, na jehož základě lze 
provést určení  

1. pravděpodobného místa na pracoviště III. nebo IV. kategorie, v němž by při 
dané radiační mimořádné události třetího stupně došlo k úniku radioaktivních 
látek nebo šíření ionizujícího záření,  

2. časového průběhu radiační mimořádné události,  
3. časového průběhu uvolňování radioaktivních látek a šíření ionizujícího záření,  
4. výčtu uvolňovaných radioaktivních látek a odhadu jejich aktivity, 

c) výčet možných následků radiačních mimořádných událostí třetího stupně provedený v 
návaznosti na výpočet podle písmene b), včetně posouzení možnosti havarijního 
ozáření osob a následků tohoto ozáření, posouzení možnosti překročení referenčních 
hodnot pro neodkladná ochranná opatření stanovených zvláštním právním 
předpisem15, 

d) popis rozdílů oproti stanovené zóně havarijního plánovaní s odůvodněním těchto 
rozdílů, 

e) návrh velikosti zóny havarijního plánování ve formě kruhové plochy s uvedením 
zeměpisných souřadnic středu kruhu a velikostí jeho poloměru, přičemž zóna 
havarijního plánování se v okolí pracoviště III. nebo IV. kategorie vymezuje jako 
kruhová plocha ohraničená vnější hranicí zóny havarijního plánování s výjimkou 
území, pro které se zpracovává vnitřní havarijní plán; kruhová plocha se stanoví jako 
plocha kruhu, jehož střed odpovídá středu kružnice opsané kolem půdorysu budovy 
pracoviště; pokud vnější hranice takto vymezené kruhové plochy prochází obcí, do 
zóny se zahrne tato obec celá,  

f) geografické vymezení návrhu zóny havarijního plánování podle bodu d) zakreslením 
do mapy s uvedením zeměpisných souřadnic středu kruhu a velikosti jeho poloměru a 
výčtem všech obcí do zóny zahrnutých.  

§ 38 

Požadavky na obsah analýzy a hodnocení pro nakládání se zdrojem ionizujícího záření 

(1) Analýza a hodnocení pro nakládání se zdrojem ionizujícího záření obsahuje: 
a) výčet v úvahu připadajících radiačních mimořádných událostí, včetně příčin jejich 

vzniku při nakládání se zdrojem ionizujícího záření a jejich zařazení do stupně 
podle § 2;  

b) zjištění rozsahu dopadů radiačních mimořádných událostí uvažovaných podle 
písmene a) a možného ohrožení životního prostředí uniklými radioaktivními 
látkami nebo šířícím se ionizujícím zářením a zařazení prováděné činnosti v rámci 
expozičních situací do kategorie ohrožení podle § 3, 

c) určení možných scénářů průběhů radiačních mimořádných událostí, které mohou 
vyústit v radiační mimořádnou událost druhého stupně. 

(2) Pro případ že se nezpracovává vnitřní havarijní plán je v příloze analýzy a hodnocení 
podle odstavce 1 seznam zásahových instrukcí 
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§ 39 
Požadavky na obsah vnitřního havarijního plánu 

Vnitřní havarijní plán obsahuje: 
a) úvodní část, ve které se uvádí: 

1. popis činností prováděných při nakládání se zdrojem ionizujícího záření a 
stručná charakteristika zdrojů ionizujícího záření, s nimiž bude nakládáno, 

2. zařazení prováděné činnosti v rámci expozičních situací do kategorie ohrožení 
podle § 3, 

b) uvažované radiační mimořádné události v rámci jednotlivých stupňů připadající 
v úvahu při nakládání se zdrojem ionizujícího záření s uvedením způsobů jejich 
zjišťování a výčtu veličin, parametrů a skutečností podle § 5, zařazení do stupně a 
výčet uvažovaných operativních kritérií pro toto zařazení podle § 6, 

c) popis způsobů a systémů vyhlášení radiační mimořádných událostí podle § 7, 
d) popis organizační struktury pro řízení a provádění odezvy, včetně určení osob 

řídících a provádějících odezvu, určení osoby odpovědné za zařazení vzniklé 
radiační mimořádné události do stupně podle § 2, výčtu zasahujících osob 

e) zásady a cíle činností při odezvě na jednotlivé radiační mimořádné události 
uvažované podle písmene b),  

f) popis způsobů zajištění omezení havarijního ozáření podle § 9, odstavec 1, 2 a 3,  
g) popis způsobů zdravotnického zajištění podle § 11,  
h) popis způsobů prověřování připravenosti na odezvu podle § 13, 
i) popis způsobu ukončení odezvy na vzniklou radiační mimořádnou událost, 
j) seznam osob a orgánů podle § 137, odstavec 2 písmeno b) a c)  zákona, včetně 

jejich komunikačních údajů, 
k) popis způsobu a rozsah dokumentování připravenosti podle § 17 odstavec 2, 
l) přílohy, kterými jsou: 

1. seznam zásahových instrukcí, 
2. formuláře vyhlášení mimořádné události a průběhu odezvy. 

§ 40 
Požadavky na obsah analýzy a hodnocení 

pro nakládání s radioaktivním odpadem s výjimkou shromažďování, třídění a 
skladování radioaktivního odpadu přímo u původce radioaktivního odpadu, který je 

oprávněn s ním nakládat jako s otevřeným radionuklidovým zdrojem 

Analýza a hodnocení pro nakládání s radioaktivním odpadem s výjimkou 
shromažďování, třídění a skladování radioaktivního odpadu přímo u původce radioaktivního 
odpadu, který je oprávněn s ním nakládat jako s otevřeným radionuklidovým zdrojem, 
obsahuje: 
a) výčet v úvahu připadajících radiačních mimořádných událostí, včetně příčin jejich vzniku 

při nakládání s radioaktivním odpadem s výjimkou shromažďování, třídění a skladování 
radioaktivního odpadu přímo u původce radioaktivního odpadu, který je oprávněn s ním 
nakládat jako s otevřeným radionuklidovým zdrojem a jejich zařazení do stupně podle § 
2;  

b) zjištění rozsahu dopadů radiačních mimořádných událostí uvažovaných podle písmene a) 
a možného ohrožení životního prostředí uniklými radioaktivními látkami nebo šířícím se 
ionizujícím zářením a zařazení prováděné činnosti v rámci expozičních situací do 
kategorie ohrožení podle § 3, 

c) určení možných scénářů průběhů radiačních mimořádných událostí, které mohou vyústit 
v radiační mimořádnou událost druhého stupně. 
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§ 41 

Požadavky na obsah vnitřního havarijního plánu 

Vnitřní havarijní plán obsahuje 
a) úvodní část, ve které se uvádí 

1. popis činností prováděných při nakládání s radioaktivním odpadem s výjimkou 
shromažďování, třídění a skladování radioaktivního odpadu přímo u původce 
radioaktivního odpadu, který je oprávněn s ním nakládat jako s otevřeným 
radionuklidovým zdrojem a stručná charakteristika radioaktivního odpadu, s 
nímž bude nakládáno, 

2. zařazení prováděné činnosti v rámci expozičních situací do kategorie ohrožení 
podle § 3 

b) uvažované radiační mimořádné události v rámci jednotlivých stupňů připadající 
v úvahu při nakládání s radioaktivním odpadem s výjimkou shromažďování, třídění a 
skladování radioaktivního odpadu přímo u původce radioaktivního odpadu, který je 
oprávněn s ním nakládat jako s otevřeným radionuklidovým zdrojem, s uvedením 
způsobů jejich zjišťování a výčtu veličin, parametrů a skutečností podle § 5, zařazení 
do stupně a výčet uvažovaných operativních kritérií pro toto zařazení podle § 6,  

c) popis způsobů a systémů vyhlášení radiační mimořádných událostí podle § 7, 
d) popis organizační struktury pro řízení a provádění odezvy, včetně určení osob řídících 

a provádějících odezvu, určení osoby odpovědné za zařazení vzniklé radiační 
mimořádné události do stupně podle § 2, výčtu zasahujících osob 

e) zásady a cíle činností při odezvě na jednotlivé radiační mimořádné události uvažované 
podle písmene b),  

f) popis způsobů zajištění omezení havarijního ozáření podle § 9, odstavec 1, 2 a 3,  
g) popis způsobů zdravotnického zajištění podle § 11,  
h) popis způsobů prověřování připravenosti na odezvu podle § 13, 
i) popis způsobu ukončení odezvy na vzniklou radiační mimořádnou událost, 
j) seznam osob a orgánů podle § 137, odstavec 2 písmeno b) a c) zákona, včetně jejich 

komunikačních údajů, 
k) popis způsobu a rozsah dokumentování připravenosti podle § 17 odstavec 2, 
l) přílohy, kterými jsou 

1. seznam zásahových instrukcí, 
2. formuláře vyhlášení mimořádné události a průběhu odezvy. 

§ 42 

Požadavky na obsah analýzy a hodnocení pro uzavření úložiště radioaktivního odpadu 

Analýza a hodnocení pro uzavření úložiště radioaktivního odpadu obsahuje: 
a) výčet v úvahu připadajících radiačních mimořádných událostí, včetně příčin jejich vzniku 

při uzavírání úložiště radioaktivního odpadu a jejich zařazení do stupně podle § 2;  
b) zjištění rozsahu dopadů radiačních mimořádných událostí uvažovaných podle písmene a) 

a možného ohrožení životního prostředí uniklými radioaktivními látkami nebo šířícím se 
ionizujícím zářením a zařazení uzavíraného úložiště radioaktivního odpadu do kategorie 
ohrožení podle § 3, 

c) určení možných scénářů průběhů radiačních mimořádných událostí, které mohou vyústit 
v radiační mimořádnou událost druhého nebo třetího stupně, 
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d) výběr reprezentativních scénářů uvažovaných podle písmene b) pro radiační mimořádné 
události třetího stupně uvažované podle písmene c) a hodnocení možné potřeby zavádění 
neodkladných ochranných opatření vně úložiště radioaktivního odpadu, 

e) hodnocení frekvence výskytu radiační mimořádné události třetího stupně uvažované 
podle písmene d), která má nejzávažnější dopady, 

f) závěr – zhodnocení rozdílů oproti stavu při provozu. 

§ 43 
Požadavky na obsah vnitřního havarijního plánu 

Vnitřní havarijní plán obsahuje 
a) úvodní část, ve které se uvádí 

1. popis úložiště radioaktivního odpadu, včetně znázornění jeho půdorysu v mapě, 
a stručná charakteristika radioaktivních odpadů, s nimiž bude po dobu 
vyřazování z provozu nakládáno, 

2. výčet sousedících osob, 
3. zařazení úložiště radioaktivního odpadu do kategorie ohrožení podle § 3, 

b) uvažované radiační mimořádné události v rámci jednotlivých stupňů připadající v úvahu 
při uzavírání úložiště radioaktivního odpadu s uvedením způsobů jejich zjišťování a 
výčtu veličin, parametrů a skutečností podle § 5, zařazení do stupně a výčet 
uvažovaných operativních kritérií pro toto zařazení podle § 6, 

c) popis možnosti vzájemného ovlivnění uzavírání úložiště radioaktivního odpadu a 
provádění jiných podle § 9 povolených činností vznikem radiační mimořádné události 
na pracovišti, 

d) možnosti ovlivnění sousedící osoby vznikem radiační mimořádné události při provozu, 
e) popis způsobů a systémů vyhlášení radiační mimořádných událostí podle § 7, 
f) popis organizační struktury pro řízení a provádění odezvy, včetně určení osob řídících a 

provádějících odezvu, určení osoby odpovědné za zařazení vzniklé radiační mimořádné 
události do stupně podle § 2, výčtu zasahujících osob,  

g) zásady a cíle činností při odezvě na jednotlivé radiační mimořádné události uvažované 
podle písmene b),  

h) popis způsobů zajištění omezení havarijního ozáření podle § 9, odstavec 1, 2 a 3,  
i) popis způsobů zdravotnického zajištění podle § 11,  
j) popis způsobů informování ohroženého obyvatelstva v zóně havarijního plánování v 

případě vzniku radiační mimořádné události třetího stupně podle § 12, 
k) popis způsobů prověřování připravenosti na odezvu podle § 13, 
l) popis způsobu ukončení odezvy na vzniklou radiační mimořádnou událost a zahájení 

nápravy stavu po radiační havárii podle § 20, odst. 4, 
m) seznam osob a orgánů podle § 137, odstavec 2 písmeno b) a c) zákona, včetně jejich 

komunikačních údajů, 
n) popis způsobu a rozsah dokumentování připravenosti podle § 17 odstavec 2, 
o) přílohy, kterými jsou 

1. seznam zásahových instrukcí, 
2. mapa se zakresleným půdorysem úložiště radioaktivního odpadu, 
3. formuláře vyhlášení mimořádné události a průběhu odezvy. 

§ 44 

Požadavky na obsah návrhu na úpravu zóny havarijního plánování 

Návrh na úpravu zóny havarijního plánování obsahuje: 
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a) výčet možných radiačních mimořádných událostí třetího stupně, uvedený v analýze a 
hodnocení podle § 42, u nichž byla vyhodnocena podle bodu e) frekvence výskytu 
větší nebo rovnou 10-7/rok, 

b) popis předpokládaného vývoje a průběhu jednotlivých radiačních mimořádných 
událostí třetího stupně uvažovaných podle písmene a). Tento popis se doloží 
výpočtem, který zahrne vliv meteorologických podmínek na šíření uniklých 
radioaktivních látek v okolí uzavíraného úložiště radioaktivního odpadu, a na jehož 
základě lze provést určení  

1. pravděpodobného místa na úložišti radioaktivního odpadu, v němž by při 
dané radiační mimořádné události třetího stupně došlo k úniku radioaktivních 
látek nebo šíření ionizujícího záření,  

2. časového průběhu radiační mimořádné události,  
3. časového průběhu uvolňování radioaktivních látek nebo šíření ionizujícího 

záření,  
4. výčtu uvolňovaných radioaktivních látek a odhadu jejich aktivity, 

c) výčet možných následků radiačních mimořádných událostí třetího stupně provedený v 
návaznosti na výpočet podle písmene b), včetně posouzení možnosti havarijního  
ozáření osob a následků tohoto ozáření, posouzení možnosti překročení referenčních 
hodnot pro neodkladná ochranná opatření stanovených zvláštním právním 
předpisem15, 

d) popis rozdílů oproti stanovené zóně havarijního plánovaní s odůvodněním těchto 
rozdílů, 

e) návrh velikosti zóny havarijního plánování ve formě kruhové plochy s uvedením 
zeměpisných souřadnic středu kruhu a velikostí jeho poloměru, přičemž zóna 
havarijního plánování se v okolí uzavíraného úložiště vymezuje jako kruhová plocha 
ohraničená vnější hranicí zóny havarijního plánování s výjimkou území, pro které se 
zpracovává vnitřní havarijní plán; kruhová plocha se stanoví jako plocha kruhu, jehož 
střed odpovídá středu kružnice opsané kolem půdorysu úložiště; pokud vnější hranice 
takto vymezené kruhové plochy prochází obcí, do zóny se zahrne tato obec celá,  

f) geografické vymezení návrhu zóny havarijního plánování podle bodu e) zakreslením 
do mapy s uvedením zeměpisných souřadnic středu kruhu a velikosti jeho poloměru a 
výčtem všech obcí do zóny zahrnutých.  

§ 45 
Požadavky na obsah analýzy a hodnocení pro přepravu 

Analýza a hodnocení pro přepravu radioaktivní a štěpné látky obsahuje: 
a) výčet v úvahu připadajících radiačních mimořádných událostí, včetně příčin jejich 

vzniku při přepravě radioaktivní a štěpné látky a jejich zařazení do stupně podle § 2;  
b) zjištění rozsahu dopadů radiačních mimořádných událostí uvažovaných podle 

písmene a) a možného ohrožení životního prostředí uniklými radioaktivní látky a 
ionizujícím zářením a zařazení přepravy kategorie ohrožení podle § 3, 

c) určení možných scénářů průběhů radiačních mimořádných událostí, které mohou vyústit 
v radiační mimořádnou událost druhého stupně. 

§ 46 
Požadavky na obsah havarijního řádu 

Havarijní řád obsahuje: 
a) úvodní část, ve které se uvádí 

1. základní údaje týkající se žadatele o povolení včetně komunikačního spojení, 
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2. předmět, rozsah přepravy a doba jejího trvání, 
b) podrobný popis přepravovaného materiálu, popis obalového souboru, 
c) uvažované radiační mimořádné události v rámci jednotlivých stupňů s uvedením 

způsobů jejich zjišťování a zařazení do stupně podle § 5. 6, 
d) způsoby a systémy vyhlášení radiační mimořádných událostí podle § 7 odst. 4, 
e) způsoby omezení ozáření osob nacházejících se v dopravním prostředku, v okolí 

dopravního prostředku podle § 9, 
f) způsoby zdravotnického zajištění osob uvedených v písm. e), 
g) seznam zásahových instrukcí, seznam orgánů státní správy a dalších subjektů s 

uvedením způsobů jejich vyrozumění. 

§ 47 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 

Ing. Dana Drábová, Ph. D., v. r. 
 

Předsedkyně 
 
 
 

Příloha č. 1 – Operační zásahové úrovně území ČR 
Příloha č. 2 – Obsah informace pro obyvatelstvo 
Příloha č. 3 – Podrobnosti k prověřování připravenosti  
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	8. v případě úložiště radioaktivních odpadů předpokládané vlastnosti radioaktivních odpadů a požadavky na institucionální kontrolu,

	b) bezpečnostní cíle a charakteristiku projektu jaderného zařízení,
	c) návrh koncepce bezpečného ukončení provozu.


	§ 3
	Obsah dokumentace pro povolení k výstavbě jaderného zařízení
	(1) Limity a podmínky obsahují:
	a) bezpečnostní limity,
	b) nastavení ochranných systémů,
	c) limity a podmínky bezpečného provozu, které stanovují požadavky na provozuschopnost bezpečnostních systémů a vybraných systémů souvisejících s bezpečností vycházející z bezpečnostních analýz,
	d) kontrolní požadavky,
	e) organizační opatření,
	f) zdůvodnění limitů a podmínek.

	(2) Předběžná bezpečnostní zpráva obsahuje:
	a) upřesňující a doplňující informace navazující na zadávací bezpečnostní zprávu z dokumentace pro povolení umístění jaderného zařízení, doklady, že požadavky na jadernou bezpečnost a na projekt jaderného zařízení stanovené atomovým zákonem a jeho pro...
	b) části předběžné bezpečnostní zprávy, které se týkají stavebních částí a technologických systémů a komponent (dále jen „zařízení“), musí obsahovat projektová východiska, popis zařízení, úplný a jednoznačný přehled všech požadavků kladených na tato z...
	c) požadavky na kvalitu projektu jaderného zařízení musí obsahovat návrh kvantifikace parametrů bezpečnosti, spolehlivosti a životnosti,
	d) u těch požadavků, jejichž naplnění není možné v předběžné bezpečnostní zprávě prokázat, musí být uveden popis způsobu jejich prokázání a specifikována dokumentace, ve které budou průkazy úřadu předloženy.

	(3) Seznam činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a popis systému vzdělávání, odborné přípravy a výcviku pracovníků, včetně popisu kvalifikace pracovníků, který obsahuje činnosti (ovlivňující jadernou bezpečnost) procesů v kategoriích říze...
	(4) Popis systému přípravy vybraných pracovníků obsahuje stanovení požadavků na nábor a výběr, kvalifikaci, koncepci odborné přípravy, postup při získávání kvalifikace pro činnosti na jaderných zařízeních, rozdělení pracovníků do skupin odborné přípra...

	§ 4
	Obsah dokumentace pro povolení k prvnímu zavezení jaderného paliva do jaderného reaktoru a fyzikálnímu spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem
	(1) Limity a podmínky obsahují položky podle § 3 odst. 1.
	(2) Provozní bezpečnostní zpráva pro první fyzikální spouštění jaderného zařízení
	a) musí vycházet z předběžné bezpečnostní zprávy, navazovat na ni, upřesňovat informace v ní uvedené a musí prokazovat, že veškeré požadavky na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, zvládání radiačních mimořádných událostí, mon...
	b) musí obsahovat popis a zdůvodnění veškerých změn projektu jaderného zařízení oproti předběžné bezpečnostní zprávě, včetně prokázání zachování bezpečnosti technického řešení jaderného zařízení,
	c) musí obsahovat vyhodnocení výsledků kontrol a zkoušek z etapy výstavby jaderného zařízení a vyhodnocení výsledků doplňujících výpočtů a měření vyplývajících z požadavků předběžné bezpečnostní zprávy,
	d) musí obsahovat požadavky a průkazy jejich naplnění pro provozování jaderného zařízení z hlediska bezpečnosti, zejména v průběhu uvádění do provozu, při všech provozních režimech, při řešení neshod a provozních událostí a při údržbě a opravách zaříz...
	e) průkazy naplnění požadavků na kvalitu projektu jaderného zařízení musí obsahovat výsledky kvantifikace parametrů bezpečnosti, spolehlivosti a životnosti, včetně stanovení způsobu a intervalu jejich sledování a vyhodnocování.

	(3) Provozní bezpečnostní zpráva musí zahrnovat následující části:
	a) předmět a rozsah jejich jednotlivých částí bezpečnostní zprávy a základní informace o jaderném zařízení,
	b) charakteristiky lokality, obsahující údaje a průkazy o:
	1. geografii a demografii,
	2. blízkých průmyslových, dopravních a vojenských objektech,
	3. metrologii,
	4. hydrologii,
	5. geologii,
	6. seismologii,
	7. geotechnice,

	c) konstrukce staveb, komponent, zařízení a systémů, obsahující údaje a průkazy o:
	1. souladu s obecnými návrhovými kritérii státního dozoru,
	2. klasifikaci staveb, komponent a systémů,
	3. zatížení od extrémních klimatických podmínek,
	4. posouzení odolnosti vůči záplavám,
	5. ochraně před letícími předměty,
	6. ochraně proti dynamickým vlivům způsobeným postulovaným roztržením potrubí,
	7. ochraně proti zemětřesení,
	8. konstrukci staveb seismické kategorie 1,
	9. strojních systémech a komponentách,
	10. seismické způsobilosti instrumentace, systémů kontroly a řízení a elektrického zařízení seismické kategorie 1,
	11. vlivu okolního prostředí na konstrukci zařízení a posouzení odolnosti vůči dalším rizikům,

	d) reaktor, obsahující celkový popis a údaje a průkazy o:
	1. reaktoru,
	2. aktivní zóně reaktoru,
	3. jaderném palivu,
	4. jaderných charakteristikách,
	5. tepelných a hydraulických charakteristikách,
	6. materiálech reaktoru,
	7. systému řízení reaktivity

	e) systém chlazení reaktoru a navazující systémy, obsahující celkový popis a údaje a průkazy o:
	1. integritě tlakového systému chlazení reaktoru,
	2. tlakové nádobě reaktoru,
	3. návrhu subsystémů a komponent,
	4. pomocných systémech primárního okruhu,

	f) bezpečnostní systémy, obsahující celkový popis a údaje a průkazy o:
	1. koncepci a systému hermetické zóny a její ochrany,
	2. systémech havarijního chlazení aktivní zóny,
	3. systémech pro zajištění podmínek činnosti obsluhy v dozornách,
	4. systému pomocného napájení parních generátorů,
	5. provozních prohlídkách vybraných zařízení,
	6. kontrole těsnosti oddělovacích armatur hlavního parovodu,
	7. systému havarijního odvodu paroplynné směsi z primárního okruhu,
	8. systému nouzového napájení parních generátorů,
	9. koncepci havarijního odvodu tepla z primárního okruhu,

	g) systémy instrumentace a řízení, obsahující celkový popis a údaje a průkazy o:
	1. specifikaci a souladu systémů instrumentace a řízení s požadavky relevantních předpisů, norem a směrnic,
	2. systému rychlého odstavení reaktoru,
	3. systémech spouštění technických prostředků pro zajištění bezpečnosti a automatice postupného spouštění,
	4. systémech nutných pro bezpečné odstavení,
	5. informačních systémech důležitých pro bezpečnost,
	6. blokádách a ostatních ovládáních důležitých pro bezpečnost,
	7. řídicích systémech souvisejících s bezpečností,
	8. diverzních systémech kontroly a řízení,
	9. systémech pro komunikaci,

	h) elektrické systémy, obsahující celkový popis a údaje a průkazy o:
	1. vnějším elektrickém systému,
	2. elektrických systémech uvnitř jaderného zařízení,

	i) pomocné systémy, obsahující celkový popis a údaje a průkazy o:
	1. zacházení s jaderným palivem a jeho skladování,
	2. vodních systémech,
	3. pomocných provozních systémech,
	4. systémech klimatizace, vytápění, chlazení a ventilace,
	5. ostatních pomocných systémech,

	j) systém konverze energie páry na elektrickou energii, obsahující celkový popis a údaje a průkazy o:
	1. turboalternátoru,
	2. systému dodávky admisní páry
	3. ostatních zařízeních systému konverze energie páry na elektrickou energii,

	k) nakládání s radioaktivními odpady, obsahující údaje a průkazy o:
	1. zdrojových členech odpadů,
	2. systémech nakládání s kapalnými odpady,
	3. systémech nakládání s plynnými odpady,
	4. systémech nakládání s pevnými odpady,

	l) radiační ochrana, obsahující údaje a průkazy o:
	1. aplikaci principu ALARA,
	2. zdrojích ionizujícího záření,
	3. projektovém řešení radiační ochrany,
	4. monitorování pracovišť, osob a výpustí a okolí,

	m) provozní hlediska, obsahující údaje a průkazy o:
	1. organizační struktuře provozovatele jaderného zařízení,
	2. přípravě pracovníků,
	3. plánování činnosti pro zajištění připravenosti k odezvě na radiační mimořádnou událost,
	4. posuzování a revizích,
	5. vnitřních předpisech,
	6. fyzické ochraně jaderného zařízení,
	7. dopadu provozu jaderného zařízení na životní prostředí,
	8. vztahu mezi jaderným zařízením a dozornými orgány,

	n) programy zkoušek, obsahující údaje a průkazy o:
	1. koncepci a rozsahu programů zkoušek,
	2. programu kontrol,
	3. plánu provozních zkoušek,
	4. zkouškách při uvádění jaderného zařízení do provozu / uvádění do provozu po odstávkách pro výměnu paliva,

	o) bezpečnostní rozbory,
	p) limity a podmínky,
	q) zajištění kvality,
	r) inženýrská psychologie – ergonomie,
	s) Probabilistic Risk Assessment and Severe Accident Evaluation (dle RG 1.206).

	(4) Seznam činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a popis systému vzdělávání, odborné přípravy a výcviku pracovníků, včetně popisu kvalifikace pracovníků obsahuje položky podle § 3 odst. 3.
	(5) Popis systému přípravy vybraných pracovníků obsahuje položky podle § 3 odst. 4.
	(6) Neutronově-fyzikální charakteristiky jaderného reaktoru obsahují:
	a) neutronově fyzikální vlastnosti následujícího palivového cyklu, obsahující sortiment paliva v aktivní zóně, podklady pro provedení fyzikálních testů, data pro podporu spouštění, data pro stanovování odstavné koncentrace, účinnost mechanického systé...
	b) průběh výměny paliva, včetně protokolu o kontrole vizuální nepřímé (soulad zavezení aktivní zóny s kartogramem a čistota aktivní zóny),
	c) bezpečnostní hodnocení palivové vsázky (kontrola bezpečnostních parametrů palivových vsázek),
	d) průběh a výsledky fyzikálního a energetického spouštění.


	§ 5
	Obsah dokumentace pro povolení k povolení k prvnímu energetickému spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem
	(1) Limity a podmínky obsahují položky podle § 3 odst. 1.
	(2) Provozní bezpečnostní zpráva musí splňovat požadavky § 4 odst. 2 a 3.
	(3) Seznam činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a popis systému vzdělávání, odborné přípravy a výcviku pracovníků, včetně popisu kvalifikace pracovníků obsahuje položky podle § 3 odst. 3.
	(4) Popis systému přípravy vybraných pracovníků obsahuje položky podle § 3 odst. 4.
	(5) Neutronově-fyzikální charakteristiky jaderného reaktoru obsahují položky podle § 4 odst. 6.

	§ 6
	Obsah dokumentace pro povolení k uvádění do provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoru
	Seznam činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a popis systému vzdělávání, odborné přípravy a výcviku pracovníků, včetně popisu kvalifikace pracovníků obsahuje položky podle § 3 odst. 3.

	§ 7
	Obsah dokumentace pro povolení k provozu jaderného zařízení
	(1) Limity a podmínky obsahují položky podle § 3 odst. 1.
	(2) Provozní bezpečnostní zpráva musí splňovat požadavky § 4 odst. 2 a 3.
	(3) Neutronově-fyzikální charakteristiky aktivní zóny jaderného reaktoru obsahují položky podle § 4 odst. 6.
	(4) Seznam činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a popis systému vzdělávání, odborné přípravy a výcviku pracovníků, včetně popisu kvalifikace pracovníků obsahuje položky podle § 3 odst. 3.

	Popis systému přípravy vybraných pracovníků obsahuje položky podle § 3 odst. 4.
	§ 8
	Účinnost
	Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

	RACK9YTKUX22.pdf
	VYHLÁŠKA
	ze dne
	o stanovení seznamu položek dvojího použití v jaderné oblasti
	§ 1
	Tato vyhláška stanoví
	a) seznam položek dvojího použití v jaderné oblasti,
	b) náležitosti prohlášení o konečném použití položky dvojího použití v jaderné oblasti,
	c) požadavky na obsah dokumentace k povolení k dovozu a vývozu položek dvojího použití v jaderné oblasti,
	d) rozsah a způsob uchovávání evidovaných údajů o položkách dvojího použití v jaderné oblasti a jejich předávání Úřadu,
	e) obsah prohlášení koncového uživatele položky dvojího použití v jaderné oblasti při jejím vývozu,
	f) vzor prohlášení koncového uživatele položky dvojího použití v jaderné oblasti v České republice při jejím dovozu.


	§ 2
	(1) Seznam položek dvojího použití v jaderné oblasti stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce.
	(2) Prohlášení koncového uživatele nebo přijímajícího státu v případě vývozu položky dvojího použití v jaderné oblasti obsahují prohlášení cílového uživatele, že položka dvojího použití nebude používána k účelům uvedeným v čl. 4 odst. 1 nařízení Rady ...
	(3) Vzor prohlášení koncového uživatele v případě dovozu nebo transferu položek dvojího použití v jaderné oblasti do České republiky stanoví příloha č. 2 k této vyhlášce.
	(4) Údaje nezbytné pro plnění podmínek vyplývajících z mezinárodních závazků se v případě vývozu nebo dovozu položek dvojího použití v jaderné oblasti rozumí:
	(5) Držitel povolení k vývozu, dovozu nebo transferu položky dvojího použití v jaderné oblasti oznámí Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost do pěti dnů od dokončení vývozu/dovozu:
	(6) Vývozce předloží Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost do třiceti dnů ode dne předání položky dvojího použití v jaderné oblasti  koncovému uživateli jeho písemné potvrzení o převzetí této položky.

	§ 3
	Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

	§ 4
	Účinnost
	Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017
	a) nepoužívat zmíněné položky dvojího použití ani jejich části k žádným účelům, ve spojení s vývojem chemických, biologických nebo jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení, jejich výrobou, nakládání s nimi, jejich provozem, údržbou sk...
	b) nevyvážet položky dvojího použití nebo jejich části bez povolení SÚJB a každý jejich převod oznámit SÚJB.



	RACK9YTKUY33.pdf
	VYHLÁŠKA
	ze dne
	o zabezpečení jaderných zařízení a jaderných materiálů
	ČÁST první
	ÚVODNÍ USTANOVENÍ
	§ 1
	Předmět úpravy
	Tato vyhláška upravuje
	a) požadavky na obsah dokumentace pro povolovanou činnost v oblasti zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu,
	b) způsob zařazení jaderného materiálu do kategorie pro účely zabezpečení,
	c) pravidla pro vymezení, fyzické ohraničení a detekci narušení střeženého prostoru, chráněného prostoru, vnitřního prostoru nebo životně důležitého prostoru a rozsah omezení vstupu a vjezdu do nich,
	d) rozsah a způsob zajištění fyzické ochrany jaderného zařízení a jaderného materiálu I. až III. kategorie při přepravě s ohledem s ohledem na projektovou základní hrozbu,
	e) organizační a technická opatření k zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu,
	f) rozsah a způsob zajištění fyzické ostrahy.

	§ 2
	Pojmy
	Pro účely této vyhlášky se rozumí
	a) znalou osobou zaměstnanec držitele povolení nebo osoba spolupracující s držitelem povolení, která má znalosti o organizačních a technologických postupech provozu jaderného zařízení, nakládání s jadernými materiály, přepravách jaderných materiálů ne...
	b) technickým systémem fyzické ochrany integrovaný systém určený k zajištění detekce narušení definovaných prostorů, zdržení postupu narušitele, zajištění kontroly vstupu osob a vjezdu dopravních prostředků, přenosu poplachové informace a její vyhodno...
	c) mechanickými zábrannými prostředky ploty, stěny, zátarasy, mříže a další prostředky zdržující fyzické osoby při neoprávněném vniknutí nebo zabraňující neoprávněnému vjezdu dopravního prostředku do střeženého, chráněného, vnitřního nebo životně důle...
	d) pohotovostní ochranou soustředění sil a prostředků Policie České republiky (dále jen „policie“) k provedení služebního zákroku k odvrácení útoku vedeného proti jadernému zařízení.


	ČÁST DRUHÁ
	ZAŘAZENÍ JADERNÝCH MATERIÁLŮ DO KATEGORIÍ A VYMEZENÍ PROSTORÛ NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ, POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ FYZICKÉ OCHRANY JADERNÉHO MATERIÁLU A JADERNÉHO ZAŘÍZENÍ
	§ 3
	Zařazení jaderného materiálu do kategorií
	Jaderné materiály uvedené v příloze se zařazují do I., II. nebo III. kategorie, pokud je jejich hmotnost vyšší než spodní limit hmotnosti pro III. kategorii uvedený v příloze.
	§ 4
	Prostory na jaderném zařízení
	(1) Na jaderném zařízení s
	a) jaderně energetickými reaktory se vymezuje
	1. životně důležitý prostor, pokud úmyslné poškození systémů a zařízení důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti v tomto prostoru umístěných, může vést buď přímo či nepřímo k radiační mimořádné události a jedná se zejména o prostory, ve kterých jsou ...
	2. vnitřní prostor, pokud se na jaderném zařízení používají nebo skladují jaderné materiály I. kategorie,
	3. chráněný prostor, pokud se na jaderném zařízení vymezuje životně důležitý nebo vnitřní prostor, nebo pokud se na jaderném zařízení používají nebo skladují jaderné materiály II. kategorie, nebo pokud poškození technologie v tomto prostoru umístěné n...
	4. střežený prostor, pokud se na jaderném zařízení vymezuje životně důležitý, vnitřní nebo chráněný prostor nebo pokud se na jaderném zařízení používají nebo skladují jaderné materiály III. kategorie,

	b) výzkumnými reaktory, které obsahují jaderný reaktor a technologické systémy nutné k zajištění jaderné bezpečnosti, se vymezuje chráněný prostor.

	(2) Části jaderného zařízení, v nichž se nacházejí radioaktivní odpady, se umísťují do střeženého prostoru.

	§ 5
	Zařazení jaderných materiálů do příslušné kategorie a vymezení prostorů na jaderném zařízení
	(1) Opatření fyzické ochrany jaderného zařízení se realizují podle nejvyšší kategorie jaderného materiálu, s nímž se nakládá na jaderném zařízení nebo vymezeného prostoru jaderného zařízení.
	(2) Kategorií s nejvyššími požadavky na úroveň zajištění fyzické ochrany pro jaderné materiály je I. kategorie a prostorem s nejvyššími požadavky na úroveň zajištění fyzické ochrany je vnitřní nebo životně důležitý prostor.
	(3) U jaderného zařízení nebo části jaderného zařízení, které obsahují jaderné materiály, se vymezují prostory podle kategorie jaderného materiálu, přičemž jaderné materiály zařazené do
	a) I. kategorie se umísťují ve vnitřním prostoru,
	b) II. kategorie se umísťují v chráněném prostoru,
	c) III. kategorie se umísťují v střeženém prostoru.

	(4) Jaderné materiály v množstvích nižších, než odpovídá limitu hmotnosti pro III. kategorii podle přílohy této vyhlášky a nezařazené jaderné materiály (přírodní uran, ochuzený uran a thorium), se zabezpečují proti zneužití a neoprávněným činnostem je...
	(5) Pokud nelze části jaderného zařízení, vyžadující umístění do odlišných prostorů od sebe fyzicky oddělit, pak se tyto části jako celek umísťují do prostoru podle nejvyšších požadavků vztahujících se na tento prostor.

	§ 6
	Podrobnosti k vymezení střeženého, chráněného, vnitřního a životně důležitého prostoru
	(1) U jaderného materiálu zařazeného do I. kategorie a jaderného zařízení s vymezeným vnitřním nebo životně důležitým prostorem se vymezují prostory tak, že
	a) vnější hranicí střeženého prostoru je izolační zóna o šířce alespoň 6 metrů, ohraničená dvěma ploty s tím, že vnější plot je vysoký alespoň 2,5 metru a je opatřen další mechanickou zábrannou nástavbou na koruně plotu a to tak, že celková výše plotu...
	b) hranicí chráněného prostoru je další plot vysoký alespoň 2,5 metrů opatřený mechanickými zábrannými prostředky na koruně plotu a to tak, že celková výše plotu je alespoň 3 metry, vybavený systémem detekujícím narušení a systémem průmyslové televize,
	c) hranicí vnitřního nebo životně důležitého prostoru jsou stěny budov nebo místností umístěných uvnitř chráněného prostoru, vybavené systémem detekujícím narušení a systémem průmyslové televize pro vyhodnocení narušení a činností uvnitř vnitřních a ž...

	(2) U jaderných materiálů zařazených do II. kategorie a jaderného zařízení s vymezeným chráněným prostorem se vymezují prostory tak, že hranici střeženého prostoru tvoří plot vysoký alespoň 2,5 metru, který je opatřený další mechanickou zábrannou nást...
	(3) U jaderného materiálu zařazeného do III. kategorie a jaderného zařízení s vymezeným střeženým prostorem se vymezují prostory tak, že hranicí střeženého prostoru je plot vysoký alespoň 2,5 metru opatřený další mechanickou zábrannou nástavbou na kor...
	(4) Jednotlivé prostory lze ve výjimečných a zdůvodněných případech sloučit nebo změnit požadavky na hranice uvedené v odstavcích 2, 3 a 4, avšak musí být odpovídajícím způsobem posílena účinnost mechanických zábranných prostředků a systémů detekující...
	(5) Nouzové východy a podzemní kanály vedené pod hranicí střeženého, chráněného, vnitřního a životně důležitého prostoru se zajišťují proti neoprávněnému vniknutí z vnějšku a jsou vybaveny systémem detekujícím narušení.

	§ 7
	Vstup osob a vjezd dopravních prostředků
	(1) Do střeženého, chráněného, vnitřního nebo životně důležitého prostoru smějí samostatně vstupovat
	a) zaměstnanci a další osoby, u kterých byla ověřena bezúhonnost a
	b) příslušníci policie, kteří zajišťují pohotovostní ochranu jaderného zařízení.

	(2) Do chráněného, vnitřního a životně důležitého prostoru je vjezd soukromých motorových vozidel zakázán. Do střeženého prostoru je vjezd soukromých motorových vozidel povolen pouze v nezbytně nutných případech.
	(3) Držitel povolení
	a) povolí vstup oprávněným kontrolním orgánům, kterým výkon kontroly vyplývá z jiných právních předpisů o jejich působnosti, za podmínky, že po celou dobu pobytu budou doprovázeny držitelem povolení určeným zaměstnancem nebo bezpečnostním pracovníkem ...
	b) může povolit ostatním osobám vstup do střeženého, chráněného a ve výjimečných případech i do vnitřního a životně důležitého prostoru za podmínky, že budou po celou dobu pobytu v těchto prostorech doprovázeny držitelem povolení určeným zaměstnancem ...

	(4) V případě potřeby zásahu zasahujícími osobami jinými než je držitel povolení, držitel povolení umožní vstup těmto osobám do střeženého, chráněného, vnitřního nebo životně důležitého prostoru. V těchto případech se nejpozději do tří dnů od ukončení...

	§ 8
	Organizační a technická opatření pro jaderná zařízení s vymezeným vnitřním nebo životně důležitým prostorem
	(1) Jaderný materiál zařazený do I. kategorie a jaderné zařízení s vymezeným  vnitřním nebo životně důležitým prostorem se zajišťují technickým systémem fyzické ochrany, jehož řídící systém umožňuje jeho ovládání z hlavního a záložního řídícího centra...
	(2) Každý, kdo je oprávněn vstupovat do střeženého, chráněného, vnitřního nebo životně důležitého prostoru, je vybaven identifikační kartou umožňující automatickou kontrolu a registraci vstupu. Pro kontrolu vstupu osob se minimálně při vstupu do vnitř...
	(3) Technický systém fyzické ochrany musí umožňovat archivaci skutečností důležitých z hlediska zajištění fyzické ochrany, jako je výdej identifikačních karet pro vstup a vjezd, údajů o průchodech osob a průjezdech vozidel ze zařízení pro jejich autom...
	(4) Technický systém fyzické ochrany musí v případě radiační mimořádné události umožňovat sledování pohybu osob v prostorech dle § 161 odst. 1 zákona a v místech ukrytí nebo shromáždění.
	(5) Poměr počtu návštěvníků vnitřního nebo životně důležitého prostoru k počtu doprovázejících zaměstnanců může být maximálně 3:1 a poměr počtu návštěvníků střeženého a chráněného prostoru k počtu doprovázejících zaměstnanců může být maximálně 8:1.
	(6) Všechny osoby, zavazadla a dopravní prostředky při vstupu do střeženého prostoru se podrobují kontrole pro zamezení vnesení předmětů ohrožujících jadernou bezpečnost. Jedná se zejména o zbraně, výbušniny, alkoholické nápoje a jiné návykové látky a...
	(7) Všechny osoby pohybující se ve střeženém a dalších prostorech, musí být vybavené identifikační kartou, která musí být nošena na viditelném místě.
	(8) V případě vstupu osob do vnitřního nebo životně důležitého prostoru se zajišťuje současně přítomnost alespoň dvou osob s oprávněním samostatného vstupu.
	(9) Přijímají se organizační opatření k zajištění trvalé archivace záznamů rozhodných pro povolení vstupu bez doprovodu a k vedení záznamů o výdeji klíčů od vybraných místností v chráněném, vnitřním nebo životně důležitém prostoru a archivování těchto...
	(10) Osoby oprávněné samostatně vstupovat do střeženého, chráněného, vnitřního nebo životně důležitého prostoru se před prvním povolením samostatného vstupu do vymezených prostorů a dále nejméně jednou ročně prokazatelně proškolí z dodržování pravidel...
	(11) U vnitřních prostorů se vyžaduje, aby jaderné materiály byly umístěné v místnosti se železobetonovými stěnami a jediným vstupem opatřeným dveřmi proti neoprávněnému vniknutí, které jsou vybavené systémem detekujícím narušení a biometrickou identi...
	(12) Střechy budov, ve kterých se nacházejí vnitřní nebo životně důležité prostory se zajišťují systémem detekujícím jejich narušení, systémem průmyslové televize a mechanickými zábrannými prostředky, které zabraňují přistání prostředků pro vzdušnou p...
	(13) U životně důležitých prostorů se požaduje minimalizovat počet vstupů, které jsou opatřeny dveřmi odolnými proti neoprávněnému vniknutí z vnějšku, vybavenými zabezpečovací technikou a biometrickou identifikací osob při jejich vstupu. Pokud jsou st...
	(14) U životně důležitých prostorů se po každé technologické odstávce požaduje provedení prokazatelné kontroly na přítomnost cizích předmětů před opětovným uvedením jaderného reaktoru do kritického stavu.
	(15) Minimálně jednou za kalendářní měsíc se provádí prokazatelné funkční vyzkoušení detekčních prvků na hranicích vymezených prostorů.
	(16) Použité detekční prvky na hranicích vymezených prostorů musí mít doložené jejich posouzení akreditovanou zkušebnou.
	(17) Minimálně dvakrát za kalendářní rok se organizuje komplexní cvičení všech složek zajišťujících fyzickou ochranu.

	§ 9
	Organizační a technická opatření pro jaderná zařízení s vymezeným chráněným prostorem
	(1) Jaderné materiály zařazené do II. kategorie a jaderná zařízení s vymezeným chráněným prostorem se zajišťují zabezpečovací technikou. Signalizace poplachu je vyvedena na pult centralizované ochrany nebo stálou dozorčí službu policie a je zajištěna ...
	(2) Všechny osoby vstupující do chráněného prostoru jsou vybaveny identifikační kartou umožňující automatickou kontrolu vstupu do tohoto prostoru a zařízením pro automatickou kontrolu vstupu, které zajistí archivaci záznamů o výdeji identifikačních ka...
	(3) Osoby oprávněné samostatně vstupovat do střeženého nebo chráněného prostoru podle § 7 odst. 1 se před prvním povolením samostatného vstupu do kategorizovaného objektu a dále nejméně jednou ročně prokazatelně proškolí z dodržování pravidel fyzické ...
	(4) Poměr počtu návštěvníků k počtu doprovázejících zaměstnanců může být maximálně 8:1, pro osoby připravující se na výkon povolání maximálně 10:1.
	(5) Namátková kontrola osob a zavazadel se provádí při vstupu do střeženého prostoru. Všechna vnášená zavazadla a osoby vstupující do chráněného prostoru se podrobují kontrole pro zamezení vnesení předmětů ohrožujících jadernou bezpečnost, zejména zbr...
	(6) Dopravní prostředky a všechny zásilky směřující do střeženého prostoru se kontrolují, aby se zamezilo vstupu osob bez povolení a dovezení předmětů ohrožujících jadernou bezpečnost.
	(7) K zajištění trvalé archivace všech záznamů o výdeji povolení ke vstupu, k zajištění vedení evidence výdeje klíčů do prostorů s jadernými materiály a k archivování jejích údajů po dobu jednoho roku se přijímají organizační opatření.
	(8) Minimálně jednou za kalendářní měsíc se provádí prokazatelné funkční vyzkoušení detekčních prvků na hranicích vymezených prostorů.
	(9) Použité detekční prvky na hranicích vymezených prostorů musí mít doložené jejich posouzení akreditovanou zkušebnou.
	(10) Minimálně 1x za kalendářní rok se organizuje cvičení všech složek zajišťujících fyzickou ochranu.

	§ 10
	Organizační a technické požadavky pro jaderná zařízení s vymezeným střeženým prostorem
	(1) Jaderné materiály zařazené do III. kategorie a jaderné zařízení s vymezeným střeženým prostorem se umísťují v oploceném prostoru, do kterého je zajištěna kontrola vstupu a vjezdu.
	(2) Objekty s jadernými materiály zařazenými do III. kategorie nebo radioaktivními odpady se zajišťují zabezpečovací technikou, signalizace se vyvádí na pult centralizované ochrany nebo stálou dozorčí službu policie a je zajištěna archivace údajů o po...
	(3) Osoby oprávněné samostatně vstupovat do střeženého prostoru podle § 7 odst. 1 se před prvním povolením samostatného vstupu do kategorizovaného objektu a dále nejméně jednou ročně prokazatelně proškolí z dodržování pravidel fyzické ochrany.
	(4) Minimálně jednou za kalendářní měsíc se provádí prokazatelné funkční vyzkoušení detekčních prvků.
	(5) Použité detekční prvky na hranicích vymezených prostorů musí mít doložené jejich posouzení akreditovanou zkušebnou.
	(6) Minimálně jednou za kalendářní rok se organizuje cvičení všech složek zajišťujících fyzickou ochranu.
	ČÁST TŘETÍ
	POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ FYZICKÉ OSTRAHY

	§ 11
	(1) Ostrahu jaderného zařízení a jaderného materiálu nalézajícího se ve střeženém prostoru, chráněném prostoru a vnitřním prostoru nebo životně důležitém prostoru zajišťují osoby, které jsou držiteli platné koncese pro ochranu majetku a osob podle živ...
	(2) Při pohybu jaderného materiálu uvnitř střeženého a chráněného prostoru, mezi těmito prostorami a vnitřním nebo životně důležitým prostorem se zajišťuje jejich fyzická ostraha.
	(3) Fyzická ostraha se zajišťuje nepřetržitě.
	(4) Pro jaderná zařízení s vymezeným vnitřním nebo životně důležitým se zajišťuje pochůzková činnost ve střeženém a chráněném prostoru bezpečnostními pracovníky a telefonní a rádiové spojení se zajišťuje mezi stanovišti fyzické ostrahy, řídícím centre...

	§ 12
	Bezpečnostní pracovníci při zajišťování fyzické ostrahy
	Bezpečnostní pracovníci zajišťující fyzickou ostrahu na stanovištích jaderného zařízení s vymezeným vnitřním nebo životně důležitým prostorem, jsou ozbrojeni krátkou kulovou zbraní ráže do 9 mm včetně a jsou držiteli platné koncese pro ochranu majetku...
	§ 13
	Ochrana technického systému fyzické ochrany a jeho dat
	(1) Technický systém fyzické ochrany nesmí být komunikačními linkami propojen s jinými počítačovými systémy, které nejsou výhradně určené k zajištění fyzické ochrany a činností s ní přímo související, a nesmí být žádnou částí umístěn mimo vnější hrani...
	(2) Technický systém fyzické ochrany může být propojen s počítačovým systémem pro řízení jeho správy a údržbu.
	(3) Pro provoz počítačového systému pro řízení správy a údržbu platí v plném rozsahu podmínky pro technický systém fyzické ochrany.
	(4) Data ze systému slouží výhradně pro účely zajištění fyzické ochrany a jsou dostupná pouze vybraným osobám určeným držitelem povolení a inspektorům Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále jen „Úřad“).
	(5) Přijímají se technická a organizační opatření zamezující úmyslnému zneužití technického systému fyzické ochrany a zajištění počítačového zabezpečení.

	§ 14
	Organizační a technická opatření zajištění fyzické ochrany a fyzická ostraha při výstavbě jaderných zařízení
	(1) Staveniště jaderného zařízení musí být oploceno a být zajištěna jeho fyzická ostraha, kontrola vstupu osob a vjezdu dopravních prostředků.
	(2) Objekty, v nichž budou umístěny části jaderných zařízení s vymezeným chráněným, vnitřním nebo životně důležitým prostorem, jsou od zahájení montáže technologických zařízení chráněny na úrovni požadavků pro jaderné zařízení s vymezeným střeženým pr...
	(3) Rozsah fyzické ochrany odpovídá postupu výstavby, přičemž se oddělují provozované části jaderného zařízení od částí, které jsou ve výstavbě.


	ČÁST čtvrtá
	ROZSAH POŽADAVKŮ NA ZAJIŠTĚNÍ FYZICKÉ OCHRANY JADERNÝCH MATERIÁLŮ PŘI PŘEPRAVĚ
	§ 15
	Obecná ustanovení
	(1) Fyzická ochrana přeprav jaderných materiálů se zajišťuje na úrovni odpovídající zařazení jaderných materiálů do kategorií, přičemž jaderné materiály zařazené do I. a II. kategorie při přepravě mimo střežený prostor vyžadují speciální ochranu přísl...
	(2) Zjistí-li držitel povolení k přepravě ztrátu nebo nepřípustné manipulace se zásilkou jaderných materiálů nebo v případě hrozby uskutečnění takových činností, provede neprodleně opatření k zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany. O těchto ...
	(3) Při přepravě musí být
	a) zajištěna přeprava jaderných materiálů za co možno nejkratší dobu při současném zajištění jaderné bezpečnosti,
	b) zajištěno překládání jaderných materiálů, kterým se myslí překládání mezi transportními prostředky, překládání do dočasných skladišť a dočasné skladování před příjezdem transportního prostředku za nejkratší možnou dobu při zajištění jaderné bezpečn...
	c) zajištěna fyzická ochrana při dočasném skladování způsobem odpovídajícím kategorii přepravovaného jaderného materiálu,
	d) u osob předem zajištěno ověření bezúhonnosti a splnění požadavků podle zákona o ochraně utajovaných informací a
	e) zajištěno omezení přístupu k informacím o přepravě na nezbytně nutný počet osob.

	(4) Ochrana údajů spojených s přepravou včetně detailních informací o přepravní trase, časovém harmonogramu a o opatřeních pro kódování zpráv přenášených komunikačními prostředky se provede podle zákona o ochraně utajovaných informací.
	(5) V případě mezinárodní přepravy se stanovují místa předání odpovědnosti za zajištění fyzické ochrany k prokázání jejího předání jinému státu.

	§ 16
	Rozsah požadavků na zajištění fyzické ochrany přeprav jaderných materiálů zařazených do I. a II. kategorie
	(1) Odesilatel předává příjemci předběžné oznámení o plánované přepravě, které specifikuje druh dopravy (silniční, železniční, námořní, letecká, říční a kombinovaná), očekávanou dobu převzetí zásilky a přesné místo předání zásilky na území České repub...
	(2)  Příjemce potvrzuje připravenost převzít zásilku v navrženém místě a čase.
	(3) Výběr druhu přepravy a přepravní trasy se provede tak, aby byl minimalizován počet překládání zásilky a doba pobytu zásilky při překládání a bezpečnostní situace podél přepravní trasy byla stabilní.
	(4) Zásilky obsahující jaderné materiály jsou přepravované v uzavřených a uzamčených dopravních prostředcích nebo v transportních obalových souborech. Pokud zásilka přesahuje hmotnost 2000 kg, může být přepravována na otevřeném dopravním prostředku op...
	(5)  Pokud dopravní prostředek nebyl trvale umístěn ve střeženém prostoru, před jeho naložením se provede jeho pyrotechnická kontrola.
	(6)  Přepravce předává dopravci písemnou instrukci upřesňující způsob zajištění fyzické ochrany, předepsanou trasu přepravy, místa zastávek a překládek, údaje o osobách oprávněných k převzetí zásilky, pokyny pro hlášení o postupu přepravy, upřesnění v...
	(7) Při přijetí zásilky příjemce zkontroluje celistvost zásilky, zámky, plomby a okamžitě zásilku protokolárně převezme. Neprodleně informuje odesilatele o jejím převzetí.
	(8) Při vnitrostátní přepravě se zajišťuje obousměrné rádiové spojení nebo časté opakované telefonní spojení mezi transportními prostředky a odesilatelem, příjemcem nebo odesilatelem, příjemcem, policií a Úřadem.
	(9) V případě přepravy jaderných materiálů do České republiky nebo v případě jejich tranzitu se požaduje, aby u dopravních prostředků před převzetím odpovědnosti České republiky byla provedena pyrotechnická prohlídka.

	§ 17
	Požadavky na zajištění fyzické ochrany přeprav jaderných materiálů zařazených do I. a II. kategorie podle druhu přepravy
	(1) Při silniční přepravě
	a) lze použít jen vozidlo
	1. speciálně konstruované tak, aby odolalo útoku a zabránilo zcizení jaderných materiálů,
	2. vybavené systémem umožňujícím blokování jeho pohybu,
	3. použité výhradně k přepravě jaderných materiálů a
	4. doprovázené policejním doprovodem,

	b) se zajišťuje
	1. trvalý dohled policejního doprovodu nad zásilkou a kontrola zámků a plomb při každé zastávce,
	2. že v případě, že se přeprava nemůže uskutečnit v jednom dni, bude vozidlo po dobu noční přestávky imobilizováno nebo zaparkováno v uzamčené a střežené budově,
	3. oboustranné rádiové spojení a smluvené signály mezi vozidlem a vozidlem policejního doprovodu,
	4. průzkum přepravní a náhradní přepravní trasy a jejich zajištění po dobu přepravy.


	(2) Při železniční přepravě je
	a) lze přepravu uskutečnit samostatným vlakem nebo jako součást nákladního vlaku,
	b) musí být přepravní vagón pod dohledem policejního doprovodu, přičemž držitel povolení zabezpečí vyčlenění potřebného počtu samostatných osobních vagónů pro policejní doprovod.

	(3) Při letecké přepravě se přeprava uskutečňuje speciálním letem. Do doby vzletu a po přistání letadla se zajišťuje fyzická ochrana.

	§ 18
	Rozsah požadavků na zajištění fyzické ochrany přeprav jaderných materiálů zařazených do III. kategorie
	(1) Při přepravě jaderných materiálů III. kategorie se zajišťuje předběžné oznámení příjemci o plánované zásilce se specifikací druhu přepravy, času a místa dojití zásilky k příjemci a stanovením odpovědnosti za zajištění fyzické ochrany.
	(2) Příjemce potvrzuje odesilateli připravenost k převzetí zásilky.
	(3) Pokud je to možné, u dopravního prostředku nebo transportního obalového souboru se použije zámku a plomb.
	(4) Po protokolárním převzetí zásilky příjemce neprodleně oznamuje odesilateli její převzetí.


	ČÁST PáTÁ
	obsah dokumentace pro povolovanou činnost v oblasti zabezpečení
	§ 19
	(1) Analýza potřeb a možnosti zajištění fyzické ochrany obsahuje
	a) popis technického řešení nového jaderného zařízení,
	b) zhodnocení staveniště a místních podmínek z hlediska zajištění fyzické ochrany nového jaderného zařízení,
	c) předběžné zhodnocení rizik vyplývajících z neoprávněných činností s jadernými materiály a jaderným zařízením nebo jeho částmi,
	d) předběžný návrh na zařazení jaderných materiálů a jaderných zařízení nebo jeho částí do jednotlivých kategorií,
	e) předběžný návrh řešení technického systému fyzické ochrany,
	f) způsob zajišťování systému řízení při návrhu, výstavbě a provozu technického systému fyzické ochrany
	g) předběžné zhodnocení účinnosti návrhu fyzické ochrany
	h) návrh předběžných administrativních a technických opatření pro fyzickou ochranu nového jaderného zařízení
	i) návrh opatření fyzické ochrany v průběhu výstavby nového jaderného zařízení.

	(2) Předběžný plán zajištění fyzické ochrany obsahuje
	a) analýzu možnosti neoprávněných činností s jaderným materiálem a jaderným zařízením a zhodnocení jejich následků se zohledněním projektové základní hrozby pro jaderné materiály a jaderná zařízení,
	b) analýzu, jejímž výsledkem je návrh na vymezení prostorů podle § 4 na jaderném zařízení,
	c) návrh na zařazení jaderných materiálů do jednotlivých kategorií podle § 3,
	d) podrobnou funkční analýzu navrženého technického systému fyzické ochrany nebo zabezpečovací techniky,
	e) doklady o posouzení detekčních prvků, mechanických zábranných prostředků, zařízení pro kontrolu vstupu a vjezdu a ústředen zabezpečovací techniky akreditovanou zkušebnou,
	f) povolení k navrhování, zřizování a montáži zabezpečovacích zařízení podle jiného právního předpisu,
	g) popis systému řízení při zajišťování fyzické ochrany po dobu provozu jaderného zařízení,
	h) zhodnocení účinnosti návrhu fyzické ochrany použitím matematických modelů,
	i) návrh předběžných organizačních opatření pro fyzickou ochranu,
	j) analýzu funkce fyzické ochrany ve vazbě na výstavbu, spouštění a provoz jaderného zařízení a na případné havarijní situace,
	k) analýzu následků z hlediska fyzické ochrany, jaderné bezpečnosti a havarijní připravenosti pro vnitřní a životně důležité prostory v případě úmyslného protiprávního použití dopravního letadla proti nim,
	l) popis opatření fyzické ochrany v průběhu výstavby jaderného zařízení.

	(3) Plán zajištění fyzické ochrany obsahuje
	a) zohlednění projektové základní hrozby pro jaderné materiály I. kategorie a jaderná zařízení s vymezeným vnitřním a životně důležitým prostorem,
	b) zařazení jaderných materiálů do kategorií a vymezení jednotlivých prostorů,
	c) popis skutečného provedení technického systému fyzické ochrany nebo zabezpečovací techniky a průkaz, že změny původního konstrukčního řešení nesníží úroveň zajištění fyzické ochrany,
	d) program komplexního 144 hodinového vyzkoušení technického systému fyzické ochrany nebo zabezpečovací techniky a zhodnocení výsledků 144 hodinového vyzkoušení technického systému fyzické ochrany nebo zabezpečovací techniky a zkoušek systému průmyslo...
	e) plán organizačních opatření, který dále obsahuje
	1. instrukce fyzické ochrany pro případ neoprávněných činností s jaderným materiálem nebo jaderným zařízením s popisem systému komunikace, vyrozumění a velení jednotlivých složek fyzické a pohotovostní ochrany,
	2. instrukce fyzické ochrany pro případ radiační mimořádné události,
	3. plány zajištění počítačového zabezpečení v oblasti řízení jaderné bezpečnosti, evidence jaderných materiálů, fyzické ochrany a zvládání radiačních mimořádných událostí proti jejich úmyslnému zneužití, které zahrnují popis organizace a vymezení odpo...
	4. zajištění ověření bezúhonnosti a splnění požadavků bezpečnostní způsobilosti způsobem podle zákona o ochraně utajovaných informací a vedení příslušné dokumentace,
	5. režimová opatření pro povolování vstupu a vjezdu,
	6. systém výdeje identifikačních karet nebo průkazů pro vstup a vedení jejich evidence,
	7. instrukce pro nakládání s klíči v prostorách dle § 5a vedení jejich evidence,
	8. instrukce pro obsluhu, provoz, údržbu a testování technického systému fyzické ochrany nebo zabezpečovací techniky,
	9. instrukce pro archivaci údajů o povolení vstupu osob a vjezdu vozidel, údajů o poplachových situacích, řešení situací s narušením fyzické ochrany a testování systému,
	10. dokumentace pro zajištění fyzické ostrahy, která obsahuje strukturu a řízení bezpečnostní služby, dohodu o poskytování bezpečnostních služeb uzavřenou s držitelem povolení, výkon ostrahy, dokumentaci pro řešení situací s narušením fyzické ochrany ...

	f) dohody s policií k zabezpečení pohotovostní ochrany jaderných zařízení a policejního doprovodu přeprav jaderných materiálů a k připojení zabezpečovací techniky na pulty centralizované ochrany policie, pokud byly uzavřeny,
	g) analýzu následků z hlediska fyzické ochrany, jaderné bezpečnost a zvládání radiačních mimořádných událostí pro vnitřní a životně důležité prostory v případě úmyslného protiprávního použití dopravního letadla proti nim,
	h) plán pro řešení situací spojených s narušením fyzické ochrany,
	i) plán pro řešení situací spojených s úmyslným použitím dopravního letadla proti vymezeným prostorům pro jaderná zařízení podle § 8,
	j) plán pro technická a organizační opatření pro řešení situací spojených s hrozbou protiprávního jednání z místa vně střeženého prostoru pro jaderná zařízení podle § 8.

	(4) Plán zajištění fyzické ochrany přepravy jaderného materiálu obsahuje:
	a) vymezení odpovědnosti za zajištění fyzické ochrany mezi přepravcem, dopravcem a příjemcem,
	b) analýzu zranitelnosti přepravovaného jaderného materiálu v případě jeho sabotáže a zohlednění projektové základní hrozby pro jaderné materiály I. kategorie,
	c) návrh na zařazení jaderných materiálů do příslušné kategorie,
	d) organizační opatření, kterými jsou
	1. instrukce fyzické ochrany pro případ neoprávněných činností s jaderným materiálem s popisem systému komunikace, vyrozumění, sledování pohybu dopravního prostředku, výčtem přepravních tras, druhem transportu, složení transportu, plánovaných zastávek...
	2. výpis z havarijního řádu v návaznosti na instrukci fyzické ochrany,
	3. zajištění ověření bezúhonnosti a splnění požadavků bezpečnostní způsobilosti způsobem podle zákona o ochraně utajovaných informací a vedení příslušné dokumentace,
	4. režimová opatření pro povolování vstupu a vjezdu na místě nakládky, překládky a vykládky jaderných materiálů,
	5. prokazatelné proškolení nejméně jednou ročně osob podílejících se na přepravě z pravidel fyzické ochrany,
	6. instrukce pro obsluhu, provoz, údržbu a testování technických prostředků pro fyzickou ochranu přepravy,
	7. instrukce pro archivaci údajů o povolení vstupu osob a vjezdu vozidel použitých k přepravě, údajů o poplachových situacích a řešení situací s narušením fyzické ochrany v průběhu přepravy,
	8. dokumentace pro zajištění fyzické ostrahy, která obsahuje strukturu a řízení bezpečnostní služby, dohodu o poskytování bezpečnostních služeb uzavřenou s držitelem povolení, výkon ostrahy, dokumentaci pro řešení situací s narušením fyzické ochrany v...

	e) dohody s policií k zabezpečení policejního doprovodu přeprav jaderných materiálů, pokud byly uzavřeny,
	f) plán pro řešení situací spojených s narušením fyzické ochrany při přepravě,

	(5) Dokumentace změny v zajištění fyzické ochrany obsahuje uvedení všech změn dokumentace předkládané podle odstavce 3.


	ČÁST PÁTÁ
	ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
	§ 20
	Účinnost
	Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


	Příl.
	Kategorie

	RACK9YTKUZ3P.pdf
	VYHLÁŠKA
	ze dne
	o požadavcích na hodnocení bezpečnosti
	Oddíl 1
	Obecná ustanovení
	§ 1
	Předmět úpravy
	Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie5TP0F1)P5T a stanoví
	a) pravidla provádění hodnocení bezpečnosti a jednotlivých typů hodnocení a lhůty, v nichž jsou prováděny,
	b) způsob dokumentování hodnocení bezpečnosti a jednotlivých typů hodnocení a obsah dokumentace hodnocení bezpečnosti a jednotlivých typů hodnocení,
	c) způsob využití hodnocení bezpečnosti.

	§ 2
	Pojmy
	Pro účely této vyhlášky se rozumí
	a) analýzou nejistot analýzu vlivu nejistoty spojené s jednotlivými prvky modelu pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti na výsledky pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti,
	b) bezpečnostním systémem na jaderném zařízení s jaderným reaktorem systém určený ke spolehlivému  splnění specifických principů bezpečného využívání jaderné energie podle  § 44, odst. (2) a (3) zákona při  událostech abnormálního provozu a  základníc...
	c) citlivostní studií analýzu, která stanoví citlivost finálních numerických výsledků provedené analýzy, hodnocení apod. na použité předpoklady a zadané vstupní údaje; provádí se zejména u těch předpokladů a vstupních údajů, které vykazují vysokou mír...
	d) havarijním scénářem posloupnost událostí začínající iniciační událostí a pokračující úspěšnou nebo neúspěšnou odezvou jednotlivých systémů, struktur a komponent až k převedení jaderného zařízení do stabilizovaného stavu nebo k havárii,
	e) importanční mírou FC míru, která udává relativní zastoupení hodnoceného prvku (například primární událost) v minimálních kritických řezech pro sledovanou vrcholovou událost,
	f) importanční mírou RDF míru, která udává, kolikrát se zmenší pravděpodobnost nebo četnost sledované vrcholové události, bude-li pravděpodobnost hodnoceného prvku (například primární událost) rovna nule,
	g) importanční mírou RIF míru, která udává, kolikrát se zvětší pravděpodobnost nebo četnost sledované vrcholové události, bude-li pravděpodobnost hodnoceného prvku (například primární událost) rovna jedné,
	h) iniciační událostí událost, která vyžaduje určitou reakci jaderného zařízení, iniciovanou automatikami nebo operátorem, pro převedení jaderného zařízení do bezpečného a stabilizovaného stavu a která by v případě selhání této reakce mohla vést k než...
	i) kategorie úniku představují koncové stavy stromu rozvoje havárie sloučené pomocí atributů ovlivňujících možné transportní mechanismy radioaktivních látek a poruchové mechanismy kontejnmentu a jejich načasování,
	j) lidským faktorem soubor vlastností a schopností člověka, posuzovaných především z hledisek psychologických, fyziologických a fyzických, které vždy nějakým způsobem v dané situaci ovlivňují výkonnost, efektivnost a spolehlivost pracovního systému,
	k) lidskou chybou lidskou činnost nebo postup, který způsobí nežádoucí výsledek,
	l) minimálním kritickým řezem minimální kombinaci primárních událostí reprezentujících v modelu pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti pasivní a aktivní selhání systémů, struktur a komponent, selhání lidského činitele a další faktory, které, pokud ...
	m) odsekem výpočtu zadanou numerickou hodnotu, pro kterou platí, že všechny minimální kritické řezy, jejichž hodnota je nižší než tato zadaná, jsou z dalších výpočtů modelu pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti vyřazeny a jejich hodnota se tedy ne...
	n) primární událostí základní událost v modelu pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, která se již dále nedělí na menší celky,
	o) spolehlivostí pravděpodobnost, že systém, konstrukce nebo komponenta bude vyhovujícím způsobem vykonávat požadované funkce po specifikovanou dobu při stanovených provozních podmínkách,
	p) stromem poruch metodu analýzy spolehlivosti technického systému využívající jeho reprezentaci ve formě orientovaného grafu,
	q) stromem událostí metodu analýzy rizika technologického celku využívající jeho reprezentaci ve formě orientovaného grafu,
	r) verifikací potvrzení zkouškou a doložením objektivních důkazů, že výsledky dané činnosti splňují cíle a požadavky definované pro tuto činnost,
	s) vrcholovou událostí výslednou nežádoucí událost, ke které dochází po výskytu iniciační události a následné kombinaci poruch bezpečnostně významných systémů, struktur, komponent, selhání lidského činitele a dalších vlivů,
	t) zdrojové členy určují množství radioaktivního materiálu uvolněného do okolí jaderného zařízení; stanovují se pro jednotlivé kategorie úniku.

	§ 3
	Obecné požadavky na hodnocení bezpečnosti
	(1) Hodnocení bezpečnosti musí být provedeno podle metodik a musí být v souladu se stávající úrovní vědy a techniky a správné praxe.
	(2) Dojde-li v průběhu životního cyklu jaderného zařízení ke změnám způsobilým ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a zabezpečení nebo jsou-li zí...


	Oddíl 2
	Provádění hodnocení bezpečnosti
	§ 4
	Použití deterministické metody hodnocení bezpečnosti
	(1) V rámci hodnocení bezpečnosti musí být deterministickou metodou provedeny deterministické analýzy, prokazujících přijatelnost důsledků odezvy jaderného zařízení a jeho systémů, konstrukcí a komponent, a pracovníků na iniciační události.
	(2) Deterministickými analýzami musí být hodnocena
	a) schopnost jaderného zařízení zajistit  principy bezpečného využívání jaderné energie,
	b) spolehlivost a účinnost bezpečnostních systémů, systémů, konstrukcí a komponent v podmínkách, pro které jsou určeny,
	c) možnosti pracovníků zajistit plnění základních bezpečnostních funkcí jaderného zařízení.

	(2) Způsob provádění deterministických analýz musí odpovídat postupům, použitým při prokazování bezpečnosti projektu jaderného zařízení.

	§ 5
	Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti jaderných zařízení
	(1) Pravděpodobnostní hodnocení je mandatorně požadováno pouze pro hodnocení bezpečnosti jaderných zařízení taxativně vymezených v Zákoně. Pro ostatní jaderná zařízení a úložiště radioaktivních odpadů slouží jako doplňující podklad pro hodnocení bezpe...
	(2) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti jaderných zařízení musí zahrnovat
	a) 1. úroveň pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti jaderných zařízení, v jejímž rámci musí být prováděna analýza projektu a provozu jaderného zařízení tak, aby byl odhalen sled událostí, které mohou vést k poškození jaderného paliva, případně syst...
	b) 2. úroveň pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti jaderných zařízení, v jejímž rámci musí být prováděna analýza chronologického rozvoje následků poškození jaderného paliva, případně též jiných systémů, konstrukcí nebo komponent s obsahem radioakt...

	(3) V rámci pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti jaderných zařízení se musí uvažovat
	a) všechny radioaktivní látky vyskytující se v jaderném zařízení, zejména palivo v aktivní zóně i v bazénu skladování jaderného paliva.
	b) všechny provozní stavy jaderného zařízení, včetně odstávek a
	c) všechny relevantní iniciační události, které mohou být způsobeny přírodními vlivy nebo lidskou činností, včetně plošně působících vnitřních iniciačních událostí, zejména požárů, záplav, a vnějších iniciačních událostí, zejména nepříznivých povětrno...

	(4) V rámci pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti jaderných zařízení musí být vytvořen logický model aktuálního stavu jaderného zařízení (dále jen „model pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti“), který musí být založen na realistickém determini...
	(5) Při vytváření modelu pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti jaderných zařízení musí být
	a) využívány údaje projektu jaderného zařízení o skutečnostech majících vliv na jadernou bezpečnost, radiační ochranu a zvládání radiačních mimořádných situací,
	b) zohledněno působení člověka na jaderné zařízení,
	a to v rozsahu, v jakém jsou předpokládány platnými vnitřními předpisy pro jaderné zařízení a
	c) zdůvodněno stanovení doby, během které se modeluje rozvoj havárie v modelech havarijních scénářů.

	(6) V modelu pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti musí být zahrnuty všechny funkční a prostorové závislosti a poruchy ze společné příčiny a vzájemné závislosti skutečností ovlivňujících jadernou bezpečnost, radiační ochranu a zvládání radiačních ...
	(7) V modelu pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti musí být provedena komplexní analýza lidských chyb tak, aby byly zahrnuty lidské chyby pracovníků vykonávajících činnosti související s využíváním jaderné energie, činnosti v rámci expozičních sit...
	(8) Lidské chyby musí být zahrnuty se zohledněním faktorů, které jsou způsobilé ovlivnit činnost pracovníků podle odstavce 7 ve všech provozních stavech jaderného zařízení, a to včetně závislostí mezi lidskými chybami.
	(9) Model pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti musí být podroben
	a) analýze statistických nejistot souvisejících s údaji potřebnými ke stanovení spolehlivosti systémů, struktur a komponent a pravděpodobnostmi výskytu jednotlivých lidských chyb použitými v modelu pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti,
	b) analýze citlivosti nejistot souvisejících
	1. s výchozími předpoklady použitými při vytváření modelu pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti a
	2. s údaji potřebnými ke stanovení spolehlivosti systémů, struktur a komponent a pravděpodobnostmi výskytu jednotlivých lidských chyb použitými v modelu pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti,
	které vykazují vysokou míru nejistoty a mohou mít významný vliv na výsledky pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti jaderného zařízení.


	(10) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti jaderného zařízení musí být následně podrobeno nezávislému odbornému hodnocení tak, aby byly odhaleny jeho případné nedostatky.

	§ 6
	Termíny provádění pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti a jeho aktualizace
	(1) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti musí být průběžně aktualizováno během celého životního cyklu jaderného zařízení tak, aby byl zahrnut
	a) skutečný stav území k umístění,
	b) skutečný stav a provoz jaderného zařízení po provedených modifikacích technického řešení nebo změnách způsobu testování a údržby jaderného zařízení,
	c) aktuální stav vnitřních předpisů, včetně havarijních provozních předpisů,
	d) aktualizované údaje potřebné ke stanovení spolehlivosti systémů, struktur a komponent a pravděpodobností výskytu jednotlivých lidských chyb, založené zejména na získání specifických provozních údajů z daného jaderného zařízení či z jaderného zaříze...
	e) aktuální technické informace o stavu jaderného zařízení,
	f) aktuální informace o vlastnostech a chování jaderného zařízení při haváriích,
	g) aktuálně dostupné analytické metody a nástroje odpovídající správné praxi.

	(2) Celková aktualizace pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti zohledňující všechny prvky podle odstavce 1 písm. d) a g) musí být provedena nejméně jednou za 5 let provozu jaderného zařízení.

	§ 7
	Využití pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti
	(1) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti musí být využíváno během životního cyklu jaderného zařízení při hodnocení významných informací o riziku a následcích využívání jaderné energie, při přehodnocování stávající úrovně jaderné bezpečnosti, radiač...
	(2) Způsob využití pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti v procesu tvorby rozhodnutí při využívání jaderné energie podle odstavce 1 musí být definován a zachycen ve vnitřním předpisu držitele povolení.
	(3) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti musí být průběžně využíváno pro odhalení potřeby změn projektu jaderného zařízení, plynoucí z
	a) nedostatků projektu jaderného zařízení,
	b) nedostatků vnitřních předpisů, včetně havarijních provozních předpisů pro jaderné zařízení,
	s cílem omezit riziko představované jaderným zařízením.

	(4) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti musí být využíváno k určování priorit při plánování opatření ke zvyšování jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace...
	(5) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti musí být využíváno k hodnocení celkového rizika představovaného jaderným zařízením.
	(6) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti musí být využíváno k ověření
	a) vyváženosti projektu jaderného zařízení,
	b) absence malých odchylek vlastností jaderného zařízení od jejich obvyklých hodnot v souladu s požadavky právních předpisů, způsobilých vyvolat významné zhoršení bezpečnosti jaderného zařízení,
	c) že žádný prvek projektu nebo skupina iniciačních událostí nepředstavuje disproporčně velký příspěvek k riziku představovanému jaderným zařízením,
	d) že dosažení celkově nízké úrovně rizika představovaného jaderným zařízením nezávisí na činitelích, které jsou stanoveny s významnou neurčitostí.

	(7) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti musí být využíváno k hodnocení
	a) potřeby a přijatelnosti změn jaderného zařízení,
	b) potřeby a přijatelnosti změn v limitech a podmínkách,
	c) potřeby a přijatelnosti změn vnitřních předpisů, včetně havarijních provozních předpisů a
	d) závažnosti událostí na daném jaderném zařízení.

	(8) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti musí být využíváno při zpracování a ověřování správnosti/vhodnosti havarijních provozních předpisů.
	(9) Výsledky pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti musí být využívány k prověření toho, zda program provozních kontrol zahrnuje všechny systémy, konstrukce a komponenty, které mohou významně ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technick...
	(10) Je-li pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti použito pro hodnocení
	a) požadavku na četnost zkoušek systémů nebo komponent,
	b) přípustných dob vyřazení systémů nebo komponent z provozu, nebo
	c) změn veličin podle písm. a) a b),
	musí být zohledněny všechny prvky mající vliv na prováděné hodnocení, včetně stavů dotčených systémů, komponent a bezpečnostních funkcí.

	(11) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti musí být využíváno k identifikaci komponent významných pro jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a zabezpečení...
	(12) Výsledky pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti musí být využívány jako vstupní informace při přípravě a ověřování bezpečnostně významných výcvikových programů pracovníků, včetně výcviku operátorů blokové dozorny na simulátoru.
	(13) Výsledky pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti musí být využívány při tvorbě vnitřního havarijního plánu a jako podklad ke zpracování vnějšího havarijního plánu.
	(14) Výsledky pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti musí být porovnány s kritérii přijatelnosti prověřenými správnou praxí s cílem ověřit, zda je jaderná bezpečnost, radiační ochrana a zvládání radiačních havárií na dostatečné úrovni. Při porovnáv...
	(15) Při každém využití pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti musí být identifikována a vzata v úvahu omezení pro tento způsob využití. Vhodnost využití pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti musí být prověřena s ohledem na tato omezení.

	§ 8
	Dokumentace pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti
	Dokumentací pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti je
	a) popis rozsahu pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti,
	b) popis použité metodiky a dokumentaci zajištění kvality,
	c) informace o hodnoceném jaderném zařízení potřebné pro provedení pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti,
	d) seznam a popis procesu stanovení stavů jaderného zařízení, do nichž byl pro účely provedení pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti rozdělen provoz tohoto zařízení,
	e) popis procesu výběru a seskupování iniciačních událostí, jejich výsledný seznam a popis jednotlivých skupin iniciačních událostí s ročními četnostmi jejich vzniku včetně analýzy těchto četností, a dále přiřazení jednotlivých skupin iniciačních udál...
	f) sestrojené stromy událostí, jejich podrobný popis včetně použitých předpokladů a kritérií úspěchu,
	g) seznam všech lidských chyb zahrnutých v pravděpodobnostním hodnocení bezpečnosti a popis jejich analýzy,
	h) seznam a podrobný popis analýzy údajů potřebných ke stanovení spolehlivosti systémů, struktur a komponent, které byly použity pro modelování selhání zařízení a jeho oprav, údržby a testování,
	i) seznam poruch se společnou příčinou a popis jejich analýzy,
	j) popis řešení případných logických smyček,
	k) seznam hlavních předpokladů použitých při provádění pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti a omezení modelu pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti,
	l) popis analýzy systémů, sestrojené stromy poruch a jejich podrobný popis včetně použitých předpokladů,
	m) rozhraní mezi pravděpodobnostním hodnocením bezpečnosti 1. a 2. úrovně,
	n) popis analýz havárií vedoucích na únik radioaktivních látek,
	o) pro jaderná zařízení s jaderným reaktorem strukturální analýzu ochranné obálky, pokud je jejich součástí,
	p) popis a charakteristiku zdrojových členů,
	q) vymezení kategorií úniků dle velikosti a jejich časové úrovně,
	r) podrobný a srozumitelný popis hlavních výsledků pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti 1. a 2. úrovně:
	1. hodnota celkové roční četnosti výskytu poškození paliva v aktivní zóně a celkové roční četnosti výskytu poškození paliva mimo aktivní zónu, hodnota obou těchto veličin pro jednotlivé stavy, do nichž byl pro účely provedení pravděpodobnostního hodno...
	2. seznam a popis dominantních minimálních kritických řezů z pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti 1. úrovně,
	3. seznam a popis dominantních havarijních scénářů z pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti 1. úrovně,
	4. hodnota odseku výpočtů,
	5. výsledky importančních měr FC, RIF a RDF pro systémy, zařízení, lidská selhání a poruchy se společnou příčinou z pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti 1. úrovně,
	6. výsledky citlivostních studií a analýz neurčitostí,
	7. hodnota celkové roční četnosti výskytu velkého časného úniku radioaktivních látek, hodnota této veličiny pro jednotlivé stavy, do nichž byl pro účely provedení pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti rozdělen provoz hodnoceného jaderného zařízení,
	8. seznam a popis dominantních havarijních scénářů z pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti 2. úrovně,
	9. seznam a popis dominantních minimálních kritických řezů z pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti 2. úrovně,
	10. závěry a doporučení pro možné zvýšení jaderné bezpečnosti včetně zhodnocení účinnosti strategie zvládání těžkých havárií,

	s) podrobné popisy hlavních částí pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, tj. pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti 1. úrovně, pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti 2. úrovně, jejich výsledky, závěry a doporučení musí být uvedeny ve zvláštních ...

	§ 9
	Obecné požadavky na provádění periodického hodnocení bezpečnosti
	(1) Periodické hodnocení bezpečnosti musí srovnat dosažený stav jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a zabezpečení jaderného zařízení s požadavky právních...
	(2) Periodickým hodnocením bezpečnosti musí být v předem stanovených intervalech systematicky a komplexně prověřeny
	a) projekt jaderného zařízení,
	b) skutečný stav systémů, konstrukcí a komponent,
	c) způsobilost systémů, konstrukcí a komponent k plnění funkcí požadovaných projektem (dále jen „kvalifikace zařízení“),
	d) stárnutí systémů, konstrukcí a komponent,
	e) deterministické analýzy bezpečnosti,
	f) pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti,
	g) analýzy rizika,
	h) jaderná bezpečnost, radiační ochrana a technická bezpečnost při provozu jaderného zařízení (dále jen „provozní bezpečnost“), bezpečnost v období po uzavření úložiště radioaktivních odpadů,
	i) využití provozních zkušeností z jiných jaderných zařízení a poznatků vědy a výzkumu,
	j) organizace a řízení,
	k) vnitřní předpisy včetně havarijních provozních předpisů,
	l) lidský faktor,
	m) zvládání radiačních mimořádných událostí a fyzická ochrana při havarijních stavech,
	n) radiační vliv jaderného zařízení na životní prostředí,

	při provozu nebo vyřazování jaderného zařízení. V případě úložišť radioaktivních odpadů se periodické hodnocení bezpečnosti týká i uzavření a období po uzavření úložišť.
	(3) Pro každou oblast podle odstavce 2 musí být stanoven soubor bezpečnostních požadavků.
	(4) Pro každou oblast podle odstavce 2 musí být provedeno dílčí vyhodnocení všech bezpečnostních požadavků připadajících na příslušnou oblast a souhrnné vyhodnocení všech oblastí podle odstavce 2. Výsledky dílčích vyhodnocení oblastí podle odstavce 2 ...
	(5) V rámci periodického hodnocení bezpečnosti musí být vyhodnocen bezpečnostní význam všech zjištěných odchylek od bezpečnostních požadavků.
	(6) Na základě vyhodnocení bezpečnostního významu všech zjištěných odchylek musí být proveden návrh souboru opatření vedoucích k dosažení a zajištění úrovně bezpečnosti jaderného zařízení požadované bezpečnostními požadavky až do dalšího periodického ...
	(7) Periodické hodnocení bezpečnosti musí dále hodnotit, zda byly vyřešeny všechny odchylky od bezpečnostních požadavků zjištěné v průběhu provozu nebo vyřazování jaderného zařízení nebo odhalené předchozím hodnocením bezpečnosti.

	§ 10
	Termíny provádění periodického hodnocení bezpečnosti
	(1) První periodické hodnocení bezpečnosti musí být provedeno do šesti let od zahájení provozu jaderného zařízení.
	(2) Periodické hodnocení bezpečnosti, s výjimkou prvního periodického hodnocení bezpečnosti, musí být provedeno do 10 let od provedení předchozího periodického hodnocení bezpečnosti.
	(3) Periodické hodnocení bezpečnosti při vyřazování jaderného zařízení musí být provedeno na konci každé etapy vyřazování a dále v případě přehodnocení původně plánovaného způsobu vyřazování jaderného zařízení.

	§ 11
	Rozsah periodického hodnocení bezpečnosti
	(1) Do periodického hodnocení bezpečnosti musí být zahrnuty všechny oblasti mající vliv na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a zabezpečení v jednotlivých provozních celcích j...
	(2) Do periodického hodnocení bezpečnosti jaderného zařízení s jaderným reaktorem o výkonu vyšším než 50 MW musí být zahrnuty všechny oblasti podle § 8 odst. 2.
	(3) Pro jaderná zařízení neuvedená v odstavci 2 musí být rozsah periodického hodnocení bezpečnosti stanoven podle charakteristik projektu a provozu jaderného zařízení.

	§ 12
	Obsah jednotlivých oblastí periodického hodnocení bezpečnosti
	(1) V oblasti projekt jaderného zařízení se provede posouzení skutečného projektového řešení systémů, konstrukcí a komponent a jejich fungování od počátku provozu, včetně aktuálnosti dokumentace zohledňující všechny provedené změny. Součástí hodnocení...
	(2) V oblasti skutečný stav systémů, konstrukcí a komponent se zhodnotí, zda zařízení důležitá z hlediska bezpečnosti vyhovují stanoveným technickým požadavkům, splňují projektové požadavky, jsou nadále schopna plnit funkce předpokládané technickým ře...
	(3) V oblasti kvalifikace zařízení se vyhodnotí stav a rozsah kvalifikace zařízení na podmínky prostředí, kterým jsou zařízení vystavena, zda zařízení důležitá z hlediska bezpečnosti jsou kvalifikována na výkon svých bezpečnostních funkcí po celou dob...
	(4) V oblasti stárnutí systémů, konstrukcí a komponent se prověří, zda je proces stárnutí zařízení důležitých z hlediska bezpečnosti systematicky monitorován a účinně a efektivně řízen tak, aby byly zachovány požadované bezpečnostní funkce po celou pr...
	(5) V oblasti deterministické analýzy bezpečnosti se provede hodnocení zaměřené na jejich rozsah, kompletnost, platnost a aktuálnost při uvážení všech změn projektu, které byly na jaderném zařízení realizovány, skutečného aktuálního stavu systémů, kon...
	(6) V oblasti pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti se provede posouzení, zda stávající pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti vyhovuje požadavkům této vyhlášky, zejména zda zahrnuje všechny relevantní iniciační události, zda je aktualizováno s ohl...
	(7) V oblasti analýzy rizika se prověří přiměřenost ochrany jaderného zařízení proti vnitřním a vnějším událostem při uvážení skutečného stavu všech systémů, komponent a stavebních konstrukcí důležitých z hlediska bezpečnosti, s uvážením aktuálních ho...
	(8) V oblasti provozní bezpečnost se provede hodnocení dlouhodobé úrovně bezpečnosti provozu jaderného zařízení a trendů jejího vývoje na základě rozboru průběžného hodnocení bezpečnosti a provozních zkušeností, které vycházejí z evidence výskytu a fr...
	a) hodnocení k posouzení dlouhodobé úrovně bezpečnosti úložiště radioaktivních odpadů po jeho uzavření, a trendů jejího vývoje na základě rozboru průběžného hodnocení bezpečnosti a provozních zkušeností,
	b) hodnocení adekvátnosti podmínek přijatelnosti radioaktivních odpadů k ukládání, při zohlednění postupů při kontrole radioaktivních odpadů přijímaných k uložení.

	(9) V oblasti využití provozních zkušeností z jiných jaderných zařízení a poznatků vědy a výzkumu se provede hodnocení existence a využívání systému pro získávání, třídění, analyzování, vyhodnocování a zaznamenávání informací z provozu jiných zařízení...
	(10) V oblasti organizace a řízení se provede hodnocení způsobu organizace a řízení jaderného zařízení ze strany vrcholového managementu včetně zavedeného systému řízení a celkové kultury, zda jsou definovány a dokumentovány funkční odpovědnosti, úrov...
	(11) V oblasti postupy a předpisy se provede posouzení postupů a předpisů pro provoz daného jaderného zařízení z hlediska jejich shody s aktuálním stavem a provozem jaderného zařízení, zda postupy a předpisy jsou komplexní, ověřené, schválené a způsob...
	(12) V oblasti lidský faktor se provede hodnocení toho, zda problematika lidského faktoru je řízena tak, aby lidský faktor nepředstavoval nepřijatelný příspěvek k riziku. Zejména se určí, zda předepsané činnosti a zásahy provozního personálu, které js...
	(13) V oblasti zvládání radiačních mimořádných událostí a fyzická ochrana při havarijních stavech se provede:
	a) hodnocení zvládání radiačních mimořádných událostí k posouzení vhodnosti a efektivnosti havarijních plánů, připravenosti zaměstnanců, technických prostředků a systémů, konstrukcí a komponent na zdolávání nehod a havárií podle jiného právního předpisu,
	b) hodnocení organizace havarijní odezvy, funkce, členění a možnosti rozhodování havarijních řídicích středisek, realizace školení členů organizace havarijní odezvy a seznamování zaměstnanců a ostatních osob oprávněně se zdržujících na území jaderného...
	c) hodnocení zvládání radiačních mimořádných událostí ověřující všechny výše uvedené aspekty, zejména že při posouzení veškeré interní dokumentace navazující na vnitřní havarijní plán byly vzaty v úvahu všechny významné změny v jaderném zařízení a v j...
	d) hodnocení fyzické ochrany při havarijních stavech k posouzení, zda držitel povolení má zajištěnu fyzickou ochranu jaderného zařízení za všech okolností včetně havarijních stavů, zda pracovníci fyzické ostrahy mají k dispozici dostatečné množství oc...

	(14) V oblasti radiační vliv provozu na životní prostředí se prověří, zda aktuální programy monitorování radiačních výpustí a monitorování okolí pracoviště a jejich aplikace splňují požadavky jiného právního předpisu, jsou funkční a dostatečně komplex...

	§ 13
	Dokumentace periodického hodnocení bezpečnosti
	(1) Periodické hodnocení bezpečnosti musí být prováděno podle strategie přístupu k periodickému hodnocení bezpečnosti (dále jen „strategie“). Strategie musí být zpracována před provedením periodického hodnocení bezpečnosti. Strategie musí obsahovat
	a) popis rozsahu periodického hodnocení bezpečnosti,
	b) popis provádění periodického hodnocení bezpečnosti včetně harmonogramu realizace jednotlivých etap, požadavků na výstupy periodického hodnocení bezpečnosti, a jejich verifikaci,
	c) postupy pro zjištění a řešení odchylek mezi stávajícími a požadovanými funkčními a výkonovými charakteristikami jaderného zařízení,
	d) seznam dokumentace periodického hodnocení bezpečnosti,
	e) popis systému řízení periodického hodnocení bezpečnosti, včetně způsobu komunikace při provádění periodického hodnocení bezpečnosti.

	(2) Metodiky podle § 3 odst. 1 musí být zpracovány samostatně pro každou hodnocenou oblast a musí obsahovat
	a) popis požadavků právních předpisů a požadavků technických norem nebo technických předpisů, které budou při hodnocení použity,
	b) popis metod hodnocení a
	c) popis kritérií pro vyhodnocení naplnění bezpečnostních požadavků.

	(3) Výstupem z hodnocení jednotlivých bezpečnostních požadavků musí být záznamy o provedeném hodnocení (dále jen „záznam o provedeném hodnocení“). Záznam o provedeném hodnocení musí obsahovat
	a) popis podkladů použitých pro hodnocení,
	b) popis způsobu plnění kritéria pro vyhodnocení naplnění bezpečnostních požadavků,
	c) zjištěné odchylky od plnění kritéria pro vyhodnocení naplnění bezpečnostních požadavků, vyhodnocení bezpečnostního významu odchylek a doporučení nápravných opatření k jejich řešení.

	(4) Výstupem hodnocení jednotlivých oblastí musí být dílčí zprávy o hodnocení oblastí periodického hodnocení bezpečnosti (dále jen „dílčí zprávy“). Dílčí zprávy musí obsahovat
	a) popis cíle hodnocení,
	b) seznam bezpečnostních požadavků,
	c) výsledek hodnocení jednotlivých bezpečnostních požadavků s uvedením
	1. požadavků,
	2. použitých kritérií pro vyhodnocení naplnění bezpečnostních požadavků a metodik podle § 3 odst. 1,
	3. popisu postupu hodnocení a
	4. návrhu řešení odchylek.


	(5) Výsledky periodického hodnocení bezpečnosti s návrhem souboru opatření musí být zpracovány v závěrečné souhrnné zprávě o periodickém hodnocení bezpečnosti (dále jen „souhrnná zpráva“). Souhrnná zpráva musí být předložena Úřadu do 3 měsíců od uplyn...
	a) stručný popis provedeného periodického hodnocení bezpečnosti s uvedením jeho cílů, rozsahu, postupu, použitých zdrojů a odkazů na nejdůležitější použitou a vyhotovenou dokumentaci,
	b) u opakovaného periodického hodnocení bezpečnosti porovnání hodnocených oblastí se stavem při předchozím periodickém hodnocení bezpečnosti,
	c) přehled výsledků a zjištění umožňujících posouzení dosažené úrovně jaderné bezpečnosti s uvedením všech zjištěných odchylek, a opatření k jejich vyřešení,
	d) závěr o celkové úrovni jaderné bezpečnosti dosažené v hodnoceném období,
	e) návrh souboru opatření,
	f) souhrnný plán realizace souboru opatření, včetně harmonogramu jejich uskutečňování.


	§ 14
	Průběžné hodnocení bezpečnosti
	(1) Po celou dobu životního cyklu jaderného zařízení musí držitel povolení provádět hodnocení aktuálního stavu jeho bezpečnosti, naplňování zásad mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření.
	(2) Průběžné hodnocení bezpečnosti zahrnuje sledování a zaznamenávání z hlediska jaderné bezpečnosti důležitých provozních parametrů a bezpečnostně významných položek, výstupů z programů monitorování (hodnocení radiační situace), systému zpětné vazby ...
	(3) Hodnocení provozních parametrů a bezpečnostně významných položek se provádí porovnáním jejich aktuálního stavu s nominálními hodnotami, stanovenými bezpečnostní dokumentací a provozními předpisy, hodnocení rizik.
	(4) Na dosaženou úroveň provozní bezpečnosti jaderného zařízení se usuzuje zejména z hodnocení provozních zkušeností, výskytu bezpečnostně významných událostí, záznamů o spolehlivosti systémů a komponent důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti včetn...
	(5) Hodnocení se musí zaměřit na bezpečnostně významné postupy a předpisy, zejména pro
	a) normální a abnormální provoz,
	b) havarijní podmínky,
	c) zvládání radiačních mimořádných událostí,
	d) údržbu, zkušební a kontrolní postupy (provozní kontroly),
	e) kontrolní postupy pro změny technického řešení, pracovních postupů a změny zařízení, včetně aktualizace dokumentace,
	f) postupy pro řízení systému zpětné vazby,
	g) postupy pro radiační ochranu, včetně přepravy radioaktivních materiálů.

	(6) Výsledky průběžného hodnocení bezpečnosti musí být zohledněny v provozní bezpečnostní zprávě a v aktuální studii PSA.

	§ 15
	Zvláštní hodnocení bezpečnosti
	(1) Zvláštní hodnocení bezpečnosti se musí provést při plánování a přípravě změn využívání jaderné energie, v případě kdy dojde k  události na daném jaderném zařízení nebo na jiném jaderném zařízení podobného typu, na základě požadavku dozoru, na zákl...
	(2)  Zvláštním hodnocením bezpečnosti je dále hodnocení vlivu provozu jaderného zařízení na zaměstnance, obyvatelstvo a životní prostředí, které je součástí dokumentace pro vydání povolení k umístění jaderného zařízení.
	(3) Hodnocení bezpečnosti při plánování a přípravě změn vybraných zařízení musí prověřit dopad provedení změny na schopnost jaderného zařízení plnit principy bezpečného využívání jaderné energie včetně zvládání radiačních nehod, úplnost a správnost pr...
	(4) Hodnocení bezpečnosti při plánování a přípravě změn organizace a řízení musí prověřit, zda po provedení změny budou stále platné cíle politiky a kultury bezpečnosti vedení, stanovené systémem řízení, zda nedojde k ovlivnění bezpečnosti provozu jad...
	(5) Události na daném jaderném zařízení musí být hodnoceny podle jejich bezpečnostního významu v souladu s dokumentovanými postupy systému zpětné vazby.
	(6) Hodnocení vlivu provozu navrhovaného jaderného zařízení na zaměstnance, obyvatelstvo a životní prostředí musí vyházet ze závěrů studie hodnocení vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu. V hodnocení musí být uvedeno stanovisko...

	§ 16
	Dokumentace zvláštního hodnocení
	(1) Výsledky hodnocení změn využívání jaderné energie musí být dokumentovány v souladu s požadavky systému řízení a zahrnuty do dokumentace změny jako samostatný dokument. Musí zahrnovat
	a) označení změny v systému sledování změn, název a předpokládaný termín realizace,
	b) popis důvodů pro provádění změny,
	c) popis rozdílu mezi stávajícím a navrhovaným stavem,
	d) dopady do platné dokumentace jaderného zařízení včetně bezpečnostní zprávy,
	e) kategorie změny z hlediska jejího vlivu na bezpečnost,
	f) porovnání nového stavu s hodnotami uvažovanými v původním projektu,
	g) vyjádření příslušného útvaru pověřeného řízením bezpečnosti.

	(2) Rozsah a způsob dokumentování hodnocení událostí na daném jaderném zařízení a obsah této dokumentace je uveden v příslušném prováděcím právním předpise.

	§ 17
	Účinnost
	Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
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	VYHLÁŠKA
	ze dne
	o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderných zařízení
	§ 1
	Předmět úpravy
	Tato vyhláška stanoví
	a) lhůty pro oznamování provozní události Úřadu,
	b) postup šetření provozní události,
	c) okruh informací využívaných systémem zpětné vazby,
	d) podrobné požadavky na obsah limitů a podmínky,
	e) podrobné požadavky na program řízeného stárnutí,
	f) výčet veličin a skutečností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti jaderného zařízení,
	g) rozsah, způsob a dobu sledování, měření, hodnocení, ověřování a zaznamenávání veličin a skutečností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti jaderného zařízení a dobu uchovávání informací o nich,
	h) rozsah a, způsob a lhůty pro předávání informací o veličinách a skutečnostech důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti jaderného zařízení Úřadu,
	i) kritéria pro zařazení provozní události do kategorie,
	j) výčet jiných změn při využívání jaderné energie,
	k) rozsah a způsob dokumentování jiných změn při využívání jaderné energie a jejich oznamování Úřadu,
	l) postupy provádění procesu řízeného stárnutí,
	m) pravidla pro zabránění štěpné řetězové reakci a úniku do životního prostředí při manipulaci s jaderným materiálem a radioaktivním odpadem a způsob její dokumentace,
	n) postupy zavedení procesů a činností podle odstavce 1 písm. u) zákona a jejich dokumentování a průběžné aktualizace,
	o) způsob provádění neaktivního vyzkoušení jaderného zařízení,
	p) způsob provedení prvního fyzikálního spouštění jaderného zařízení,
	q) rozsah a způsob dokumentování skutečností podle § 51 odst. 1 písm. b) bod 1 až 3 zákona,
	r) způsob provedení prvního energetického spouštění jaderného zařízení,
	s) rozsah a způsob dokumentování skutečností podle § 52 odst. 1 písm. a) a b) a písm. c) bod 1 až 3 zákona,
	t) způsob zajištění jaderné bezpečnosti při uvádění do provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoru,
	u) rozsah a způsob dokumentování kontroly připravenosti jaderného zařízení k zahájení aktivního vyzkoušení,
	v) pravidla pro průběžné zajišťování, ověřování a dokumentování schopnosti dlouhodobě stabilního a bezpečného provozu jaderného zařízení,
	w) lhůty pro předložení dokumentace k opětovnému uvedení jaderného reaktoru do kritického stavu po výměně jaderného paliva Úřadu a požadavky na její obsah,
	x) důvody dočasného nevyužívání jaderného reaktoru vedoucí k jeho dlouhodobému odstavení v případě výzkumného jaderného zařízení,
	y) způsob provedení dlouhodobého odstavení výzkumného jaderného zařízení.

	Požadavky na systém zpětné vazby
	§ 2
	Povinnosti držitele povolení v rámci hlášení provozních událostí Úřadu.
	(1) Držitel povolení je povinen při vzniku provozní události ji po vzniku této události nahlásit Úřadu následovně:
	a) neprodleně MU3,
	b) nejpozději do 4 hodin od vzniku události MU2,
	c) nejpozději do 8 hodin od vzniku události:
	1. porušení limitů a podmínek,
	2. neplánované rychlé odstavení reaktoru,
	3. neplánovaná aktivace bezpečnostních systémů,
	4. událost předběžně hodnocená stupněm INES 2 a výše,
	5. ztráta odvodu tepla z aktivní zóny při odstaveném reaktoru a její neobnovení do 30 minut,
	6. neplánované převýšení zásahové úrovně programem monitorování výpustí sledovaných veličin,
	7. neřízený výskyt radioaktivní látky (s výjimkou přírodních radionuklidů) vně kontrolovaného pásma v míře způsobující příkon dávkového ekvivalentu větší než 0,25 μSv/h ve vzdálenosti 0,1 m od povrchu,
	8. požár ve střeženém prostoru JZ klasifikovaný podle jiného právního předpisu,
	9. smrtelné zranění,
	10. porušení předepsaných podmínek pro zajištění funkce instalovaného zařízení MAAE na jaderném zařízení,
	11. události snižující účinnost systému fyzické ochrany jaderného zařízení,
	12. překročení efektivní dávky 20 mSv v důsledku neplánovaného jednorázového vnějšího ozáření,
	13. překročení úvazku efektivní dávky 6 mSv v důsledku vnitřní kontaminace.

	d) nejpozději do 24 hodin od vzniku události:
	1. MU1,
	2. událost předběžně hodnocená stupněm INES 1,
	3. ztráta nebo krádež radionuklidového zářiče.

	e) nejpozději nejbližší pracovní den:
	1. čerpání limitů a podmínek,
	2. působení systému omezení výkonu reaktoru,
	3. pád cizího předmětu do primárního okruhu,
	4. neplánovaný výpadek kteréhokoliv monitoru dávkového příkonu systému dozimetrické kontroly,
	5. nekontrolovaný únik chladiva primárního okruhu nebo jiných technologických médií kontaminovaných radionuklidy, vně a nebo uvnitř kontrolovaného pásma o objemu větším než 1 mP3P,
	6. neplánovaný pokles výkonu JZ o více než 50% nominálního výkonu reaktoruR.R s předpokládaným trváním déle než 72 hodin.



	§ 3
	Cíle využívání zkušeností
	(1) Provozní zkušenosti musí být vyhodnocovány s cílem odhalit příčiny událostí, jejich předchůdce a možné trendy zhoršování bezpečnosti provozu nebo snížení bezpečnostních rezerv.
	(2) Systém zpětné vazby využívá informace o událostech, které mohou mít nezanedbatelné důsledky na jadernou bezpečnost, radiační ochranu a technickou bezpečnost.
	(3) Každá událost, která má negativní vliv na jadernou bezpečnost nebo radiační ochranu, musí být zařazena mezi provozní události a musí být vyhodnocena systémem zpětné vazby.
	(4) Systém zpětné vazby musí využívat i dostupné relevantní zkušenosti z jiných elektráren v tuzemsku a v zahraničí.
	(5) Držitel povolení musí zajistit, že ze systému zpětné vazby budou na základě analýz vyvozeny závěry a že budou uplatněna odpovídající nápravná opatření s cílem zabránit opakování událostí a negativnímu vývoji v bezpečnosti.

	§ 4
	Hodnocení a šetření událostí
	(1) Držitel povolení musí mít vytvořeny postupy pro hodnocení a šetření událostí.
	(2) Pro hodnocení činnosti personálu užívá metody pro hodnocení vlivu lidského faktoru.
	(3) Šetření událostí musí být prováděno dle časového programu, který odpovídá významu události. Šetření musí zajistit:
	a) stanovení úplného průběhu události včetně stanovení vzniklé odchylky nebo selhání,
	b) hodnocení bezpečnostního významu události včetně možných následků,
	c) rozbor přímé a kořenové příčiny události,
	d) odhalení negativního trendu významného z hlediska jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, zvládání radiačních mimořádných situací mimořádných událostí, monitorování radiační situace a zabezpečení fyzické ochrany,
	e) odhalení snížení úrovně bezpečnostních rezerv a zvýšení rizika výskytu souvisejících provozních událostí,
	f) dokumentování a uchovávání informací o všech relevantních činnostech souvisejících s událostí .

	(4) Na základě výsledku šetření musí být přijatá nápravná opatření s cílem obnovit jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, zabránit opakování událostí a zlepšit bezpečnostní rezervy a trendy. Podle závažnosti události musí být ná...
	(5) Po události, po které by mohly být negativně ovlivněny bezpečnostní funkce a funkční celistvost všech komponent nebo systémů, držitel povolení zjistí zda jsou plněny a ověří tyto bezpečnostní funkce a provede podle potřeby odpovídající nápravná op...
	(6) Držitel povolení je povinen v rámci systému zpětné vazby řádně a úplně prošetřit následující provozní události:


	§ 5
	Limity a podmínky
	(1) Limity a podmínky musí být udržovány aktuální v souladu s platným projektem v každé fázi životního cyklu jaderného zařízení.
	(2) Limity a podmínky musí obsahovat požadavky na provoz jaderného zařízení, včetně požadavků na rychléhSoS odstavení reaktoru a odstavení a najetí reaktoru za účelem výměny paliva.
	(3) Limity a podmínky obsahují
	a) bezpečnostní limity,
	b) nastavení ochranných systémů,
	c) limitní podmínky pro provoz,
	d) kontrolní požadavky,
	e) organizační opatření,
	f) zdůvodnění limitů a podmínek bezpečného provozu.

	(4) Bezpečnostní limity musí stanovit mezní hodnoty těch fyzikálních a technologických parametrů, které přímo ovlivňují stav fyzických bariér bránících úniku radioaktivních látek z jaderného zařízení do životního prostředí a které nesmí být překročeny...
	(5) U jaderného zařízení, jehož součástí je jaderný reaktor, je nutné v případě překročení některého z bezpečnostních limitů jaderný reaktor neprodleně odstavit. Znovuuvedení jaderného reaktoru do kritického stavu je možné až po vyjasnění a odstranění...
	(6) Limitní podmínky pro provoz obsahují pro všechny režimy uvažované v bezpečnostní zprávě:
	a) rozsahy, ve kterých je nutno udržovat fyzikální a technologické parametry tak, aby bylo zajištěno, že v průběhu provozu nedojde k nežádoucímu dosažení nastavení ochranných systémů a tím k nezamýšlené aktivaci ochranných funkcí. požadavky na provozu...
	b) hodnoty ostatních bezpečnostně významných parametrů, v jejichž rozsahu je prokázána bezpečnost jaderného zařízení.

	(7) Kontrolní požadavky určují rozsah a četnost pravidelných kontrol dodržování přípustných parametrů a zvlášť bezpečnostních limitů, podmínek provozuschopnosti zařízení a nastavení ochranných systémů. Provozní kontroly jaderného zařízení mají být pro...
	(8) Organizační opatření stanovují nezbytné činnosti a opatření, které musí být provedeny, a dále dobu na provedení těchto činností a opatření, pro v případech případy, kdy došlo k dosažení či překročení přípustných parametrů nebo nebyly splněny požad...
	(9) Všechny změny limitů a podmínek bezpečného provozu jaderného zařízení musí být zdůvodněny bezpečnostními analýzami a musí být prokázáno, že nesnižují úroveň zajištění jaderné bezpečnosti.

	§ 6
	Veličiny a skutečnosti důležité z hlediska jaderné bezpečnosti jaderného zařízení
	(1) Po celou dobu životního cyklu JZ se všechny data (veličiny, události, zkušenosti apod.) důležité z hlediska JB a RO zaznamenávají a ukládají minimálně po dobu 10 let po ukončení provozu.
	(2) Ve všech etapách životního cyklu jaderného zařízení musí provozovatel zaznamenávat a ukládat:
	a) protokoly zkoušek zařízení při výstavbě a spouštění,
	b) čerpání a porušení limitů a podmínek,
	c) výsledky a záznamy zkoušek, kontrol, údržby a oprav vybraných zařízení,
	d) údaje důležité pro sledování a vyhodnocování životnosti vybraných zařízení,
	e) parametry, trendy a záznamy, které jsou důležité pro přehled o stavu jaderného zařízení,
	f) hodnoty povrchové kontaminace zařízení,
	g) hlášení, popisy a údaje o provozních událostech,
	h) výsledky ověření zdravotní způsobilosti,
	i) výsledky ověření osobnostní/ psychické způsobilosti zaměstnanců,
	j) záznamy o plnění kvalifikačních požadavků zaměstnanců,
	k) údaje o formě a množství radioaktivních výpustí, dávkových příkonech ve sledovaných prostorách jaderného zařízení,
	l) údaje o provedených změnách na jaderném zařízení,
	m) údaje o množství a manipulacích s jadernými materiály, vybranými položkami,
	n) údaje o vzniku a nakládaní s radioaktivními odpady,
	o) údaje o vykonaných kontrolách podle požadavků z limit a podmínek a programu provozních kontrol,
	p) dokumenty související s řízením neshod.

	(3) Během spouštění, provozu, vyřazování, a uzavření jaderného zařízení bez reaktoru musí provozovatel zabezpečit udržování, evidenci a uchovávání této dokumentace
	a) provozní předpisy,
	b) operativní schémata,
	c) manipulační karty,
	d) operativní programy,
	e) havarijní předpisy,
	f) provozní deníky,
	g) vyhodnocení kontrol a zkoušek podle etapového programu zabezpečování kvality, požadavků na kvalitu jaderného zařízení a požadavků na kvalitu vybraných zařízení, včetně seznamů všech vad a nedodělků,
	h) doklady o splnění kvalifikačních požadavků,
	i) záznamy z odborné přípravy,
	j) hlasové záznamy telefonních hovorů operativního personálu a ze systémů hlasové komunikace instalované na jaderném zařízení.



	Společné požadavky na etapy uvádění jaderného zařízení do provozu, uvádění do provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoru a provoz jaderného zařízení
	§ 7
	Obecné požadavky na uvádění do provozu a provoz jaderného zařízení
	(1) Jaderné zařízení se uvádí do provozu a provozuje podle programů uvádění do provozu, podle provozních předpisů, v souladu s limity a podmínkami bezpečného provozu schválenými Úřadem, pouze v režimech uvažovaných projektem a plně v souladu se všemi ...
	(2) Při vzniku odchylky od předepsaného průběhu, či vzniku události s negativním vlivem na jadernou bezpečnost v průběhu provádění zkoušek během uvádění zařízení do provozu nebo během jeho provozu je nutné učinit nezbytné manipulace a opatření tak, ab...
	(3) V případě vzniku stavu dle odstavce 2 je možné pokračovat v uvádění do provozu nebo provozu až po provedení analýzy, vyjasnění a odstranění příčin, které vedly k jeho vzniku, ověření bezpečnostních funkcí a funkční celistvosti všech komponent nebo...
	(4) Část jaderného zařízení, která je uváděna do provozu nebo provozována, musí být od částí, kde ještě pokračuje výstavba nebo neaktivní zkoušky, oddělena takovým způsobem, aby montážní práce nebo případné poruchy a havárie na budované části neovlivn...
	(5) Po celou dobu uvádění jaderného zařízení do provozu a při jeho provozu musí mít držitel povolení k uvádění jaderného zařízení do provozu nebo držitel povolení k provozu přehled o aktuálním stavu zařízení.
	(6) Provádění všech činností souvisejících s uváděním jaderného zařízení do provozu nebo jeho provozem je možné pouze podle písemných příkazů, provozní dokumentace a programů. Jejich zpracování a vydávání musí být v souladu s požadavky, stanovenými zv...
	(7) Před zahájením činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti musí být prověřeno a doloženo, že tyto činnosti jadernou bezpečnost neporuší ani neohrozí.
	(8) U všech změn a modifikací ovlivňujících jadernou bezpečnost musí být před jejich realizací prokázáno, že nesnižují úroveň jaderné bezpečnosti, a provedeno hodnocení splnění cílů bezpečnostních zpráv.
	(9) Každá změna ovlivňující jadernou bezpečnost nebo radiační ochranu musí být zaslána Úřadu s příslušnou zdůvodňující dokumentací k jejímu schválení a změna může být realizována až po vydání souhlasu Úřadu s její realizací.
	(10) Po realizaci změny ovlivňující jadernou bezpečnost nebo radiační ochranu v okamžiku uvedení změnou dotčené zařízení do provozu musí být provozní dokumentace uvedena do souladu se skutečným stavem, zahrnujícím již danou změnu, a s danou změnou mus...

	§ 8
	Pracovníci
	(1) Pracovníci, kteří na jaderném zařízení provádějí činnosti důležité z hlediska jaderné bezpečnosti při uvádění jaderného zařízení do provozu a jeho provozu, musí být prokazatelně seznámeni s obsahem dokumentace dle § … odst. …., která se vztahuje n...
	(2) V případě provedení změn, ovlivňujících jadernou bezpečnost, nebo radiační ochranu musí být pracovníci vykonávajíc činnosti na JZ zaměstnanci jaderného zařízení, při kterých při jejichž činnosti musí být na dané změny brán zřetel, prokazatelně sez...
	(3) Držitel povolení musí stanovit a dokumentovat organizační strukturu pro plánování, řízení a zajištění uvádění jaderného zařízení do provozu a jeho provozu. V rámci této dokumentace musí být jednoznačně určeny povinnosti a odpovědnosti pracovníků.
	(4) Držitel povolení musí stanovit na jaderném zařízení v rámci všech provozních režimů toky informací mezi pracovníky a vztahy nadřízenosti a podřízenosti.

	§ 9
	Údržba, dohled, zkoušky, kontroly a opravy
	(1) Držitel povolení připraví a zavede dokumentované programy pro údržbu, zkoušky, dohled a kontroly systémů a komponent důležitých pro jadernou bezpečnost, za účelem zajištění maximální, spolehlivosti a funkčnosti v souladu s platným projektem. Progr...
	(2) Údržba, zkoušky, dohled a kontroly systémů a komponent důležitých pro jadernou bezpečnost se provádějí podle provozních předpisů, postupů a programů a v takových časových intervalech, jejichž délka je zvolena tak, aby zaručila, že poškození nejvíc...
	(3) Údaje údržby, zkoušek, kontrol a inspekcí konstrukcí, systémů a komponent jsou zaznamenávány, uchovávány a analyzovány s cílem zajistit informace o začínajících (prvních) a opakovaných selháních s cílem zajistit provedení nápravné údržby a přehodn...
	(4) Rozsah a četnost preventivní údržby, dohledu, zkoušek, kontrol a inspekcí konstrukcí, systémů a komponent je stanovena systematicky na základě jejich
	a) významu z hlediska bezpečnosti,
	b) vlastní spolehlivosti a doporučení dodavatele,
	c) provozních a dalších zkušeností a výsledků sledování podmínek provozu.

	(5) Rozsah a četnost preventivní údržby, dohledu, zkoušek, kontrol a inspekcí konstrukcí, systémů a komponent musí zajistit, že spolehlivost a funkce těchto systémů a zařízení je v souladu s jiným právním předpisem, s projektem a že veškeré činnosti p...
	(6) Po provedené údržbě, kontrole nebo změně musí být stav zařízení nebo systému důležitého z hlediska jaderné bezpečnosti před opětovným uvedením do provozu posouzen, zdokumentován, je-li to třeba, i ověřen funkční zkouškou podle předem stanoveného p...
	(7) Opravy zařízení nebo systémů majících vliv na jadernou bezpečnost se provádějí za přijetí takových opatření, která zajistí, aby úroveň jaderné bezpečnosti jaderného zařízení nebyla v průběhu opravy nebo opravou snížena pod úroveň stanovenou jiným ...
	(8) Po ukončení opravy se provádí podle stanoveného programu zkouška, zda zařízení, nebo systém je schopen plnit spolehlivě svoji funkci.

	§ 10
	Oznamované změny při využívání jaderné energie v jaderném zařízení
	(1) Oznamovanou změnou na jaderném zařízení je:
	a) změna na vybraném zařízení nespadající do kategorie schvalovaných změn. Za změnu se nepovažuje výměna vybraného zařízení nebo jeho části za identický kus.
	b) plánovaná změna organizačního charakteru v systému řízení držitele povolení, která může mít vliv na jadernou bezpečnost, zvládání radiační mimořádné události, monitorování radiační situace a fyzickou ochranu jaderného zařízení

	(2) Tyto změny je držitel povolení povinen oznámit Úřadu nejpozději před zahájením její realizace.

	§ 11
	Program řízeného stárnutí
	(1) Návrh, zavedení a realizace programu řízeného stárnutí musí být proveden tak, aby zajistil objektivní hodnocení pro tuto oblast. Přitom jsou využívány následující nástroje:
	a) programová politika, organizace a zdroje držitele povolení z hlediska zabezpečení procesu řízení stárnutí,
	b) metodiky a kritéria pro výběr zařízení do programu řízeného stárnutí,
	c) seznam zařízení zařazených do programu řízeného stárnutí a záznamy poskytující informace pro podporu procesu řízeného stárnutí,
	d) hodnocení a dokumentování skutečného i předpokládaného stárnutí systémů, konstrukcí a komponent, které mají vztah k bezpečnosti, u kterého může být stárnutím ovlivněna jeho funkčnost,
	e) hodnocení, do jaké míry je vysledován dominantní mechanismus stárnutí u systémů, komponent a konstrukcí,
	f) data pro posouzení degradace stárnutím zahrnující výchozí data, provozní historii a historii údržby,
	g) programy způsobu provozu a údržby v procesu řízeného stárnutí vyměnitelných komponent,
	h) programy včasné detekce a zmírňování mechanismů stárnutí a/nebo účinků stárnutí,
	i) kritéria přijatelnosti a požadované bezpečnostní rezervy u bezpečnostně významných zařízení vzhledem k efektům stárnutí,
	j) znalost fyzického stavu systémů, konstrukcí a komponent důležitých pro bezpečnost z hlediska stárnutí.

	(2) Řízení stárnutí SKK důležitých pro bezpečnost musí být zaveden v průběhu všech etap životního cyklu jaderného zařízení.
	(3) V rámci programu řízeného stárnutí musí držitel povolení provádět zkoušky, vzorkování a kontroly, aby zhodnotil účinky stárnutí pro porovnání předpokládaného stárnutí zařízení a aby určil nečekané chování nebo degradaci SKK v průběhu provozu. Záro...


	Společné požadavky na etapy uvádění jaderného zařízení do provozu a provoz jaderného zařízení
	§ 12
	Zásady uvádění jaderného zařízení do provozu
	(1) Uvádění jaderného zařízení do provozu se provádí tak, aby každá etapa tvořila ucelený soubor zkoušek dle programů uvádění do provozu, jejichž ukončení a následné zdokumentování splnění všech bezpečnostních kritérií v programech uvedených je jednou...
	(2) Přechod z jedné do další etapy uvádění jaderného zařízení do provozu je možný až provedení a dokladování kontroly jaderného zařízení, s cílem prověřit
	a) ukončení veškerých prací a zkoušek předchozí etapy,
	b) splnění všech kritérií úspěšnosti předchozí etapy v souladu dokumentací k povolované činnosti,
	c) připravenost vybraných zařízení, stanovených seznamem vybraných zařízení a v souladu s programy etapy,
	d) připravenost personálu k zahájení spouštění v souladu s programy etapy,
	e) existenci a správnost dokumentace podle jiného právního předpisu.

	(3) Před zahájením etapy aktivního vyzkoušení jaderného zařízení musí držitel povolení zdokumentovat a zdokladovat Úřadu výchozí stav zařízení. V průběhu aktivních zkoušek je zakázáno odpojení jednotlivých prvků systému ochrany a řízení jaderného reak...
	(4) V období fyzikálního spouštění se připouští blokování signálů havarijní ochrany od technologických systémů, které nejsou při provádění fyzikálního spouštění využívány.
	(5) Po ověření připravenosti jaderného zařízení na jednotlivé etapy uvádění jaderného zařízení do provozu a na provoz vypracuje držitel povolení souhrnný doklad o výsledcích ověření, který je průkazem úspěšného ukončení etapy.


	Společné požadavky na etapy uvádění jaderného zařízení do provozu
	§ 13
	Etapové programy
	(1) Každá etapa uvádění jaderného zařízení do provozu se provádí podle předem vypracovaného etapového programu.
	(2) Etapový program se zpracovává tak, aby bylo zajištěno, že
	a) etapový program pokrývá všechny důležité činnosti týkající se vybraných zařízení, které budou prováděny v dané etapě,
	b) zkouškami budou postupně prověřena veškerá zařízení a ověřeny vybrané, projektem uvažované, režimy a charakteristiky,
	c) manipulace na zařízení a realizace zkoušek bude provedena odborně kvalifikovaným personálem,
	d) jednotlivá zařízení budou postupně zkoušena tak, aby byly vytvářeny podmínky pro zkoušky dalších celků a úspěšné komplexní funkční ověření celého jaderného zařízení před zahájením zkušebního provozu.

	(3) Etapový program obsahuje:
	a) cíl, popis a metodiku provedení prací dané etapy,
	b) vzájemné časové a logické vazby mezi jednotlivými činnostmi dané etapy,
	c) požadavky na připravenost technologie a energií,
	d) bezpečnostní kritéria a metodiku hodnocení jejich splnění,
	e) popis počátečního a konečného stavu etapy,
	f) organizační a personální zajištění dané etapy,
	g) způsob přechodu do další etapy,
	h) seznam dílčích programů, které pro jednotlivé činnosti obsahují:
	1. cíl, popis a metodiku provedení jednotlivé činnosti,
	2. požadavky na připravenost technologie a energií,
	3. bezpečnostní kritéria a metodiku hodnocení jejich splnění,
	4. počáteční a konečný stav pro danou činnost,
	5. organizační a personální zajištění činnosti.



	§ 14
	Prověření dokumentace k jednotlivým etapám uvádění do provozu a provozu jaderného zařízení
	(1) Před zahájením fyzikálního spouštění musí držitel povolení prověřit
	a) etapový program fyzikálního spouštění a dílčí programy jednotlivých testů včetně programu zavážení paliva,
	b) limity a podmínky,
	c) provozní předpisy nutné k provedení fyzikálního spouštění, včetně předpisu pro zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, při manipulacích s jaderným palivem, jadernými materiály a radioaktivními odpady,
	d) doklady o splnění předepsané kvalifikace a doklady o školení a pověření zaměstnanců k činnostem spojeným s výkonem funkce, včetně přehledu o obsazení směn,
	e) doklady a protokoly o vyzkoušení a připravenosti všech systémů a zařízení, majících vliv na jadernou bezpečnost, které se podílejí na fyzikálním spouštění,
	f) doklad o plnění podmínek předchozích povolení vydaných Úřadem,
	g) program systému řízení.

	(2) Před zahájením energetického spouštění musí držitel povolení prověřit
	a) etapový program energetického spouštění a dílčí programy energetického spouštění,
	b) limity a podmínky,
	c) kompletní soubor provozních předpisů nezbytných k provedení energetického spouštění odpovídající skutečnému provedení stavby včetně kompletního souboru symptomově orientovaných havarijních provozních předpisů (EOP) pro projektové (DBA) a nadprojekt...
	d) doklady o splnění předepsané kvalifikace a doklady o školení a pověření zaměstnanců k činnostem spojeným s výkonem funkce, včetně přehledu o obsazení směn,
	e) doklady a protokoly o vyzkoušení a připravenosti všech systémů a zařízení majících vliv na jadernou bezpečnost a podílejících se na energetickém spouštění,
	f) doklad o plnění podmínek předchozích povolení vydaných Úřadem,
	g) program systému řízení,
	h) protokoly o provedení etapy fyzikálního spouštění a splnění kritérií úspěšnosti,
	i) souhrnný doklad o výsledcích kontroly připravenosti jaderného zařízení a jeho personálu k energetickému spouštění.

	(3) Před zahájením provozu musí držitel povolení prověřit:
	a) limity a podmínky,
	b) kompletní soubor provozních předpisů odpovídající skutečnému provedení stavby včetně kompletního souboru havarijních provozních předpisů (EOP) pro projektové (DBA) a nadprojektové (BDBA) nehody a návody pro zvládání těžkých havárií (SAMG),
	c) doklady o splnění předepsané kvalifikace a doklady o školení a pověření zaměstnanců k činnostem spojeným s výkonem funkce, včetně přehledu o obsazení směn,
	d) doklady a protokoly o vyzkoušení a připravenosti všech vybraných zařízení,
	e) doklad o plnění podmínek předchozích povolení vydaných Úřadem,
	f) program provozních kontrol a program systému řízení,
	g) soupis realizovaných změn oproti schválenému projektu v průběhu předchozích etap spouštění protokoly o provedení etapy energetického spouštění a splnění kritérií úspěšnosti,
	h) doklad o plnění podmínek předchozích povolení vydaných Úřadem,
	i) souhrnný doklad o výsledcích kontroly připravenosti jaderného zařízení a jeho personálu ke zkušebnímu provozu,
	j) roční harmonogram provozu,
	k) souhrnný doklad o výsledcích kontroly připravenosti jaderného zařízení a jeho personálu k provozu.


	§ 15
	Manipulace s jadernými materiály a radioaktivními odpady v objektu jaderného zařízení
	(1) Při přemisťování a skladování čerstvého jaderného paliva v zásobnících musí být rozmístění palivových souborů zabezpečeno tak, aby byla zajištěna podkritičnost nejméně 0,05 při předpokládaných havarijních situacích, včetně zaplavení vodou.
	(2) Při přepravě a skladování vyhořelého jaderného paliva musí být zajištěna podkritičnost nejméně 0,05 při předpokládaných havarijních situacích.
	(3) Při výměně jaderného paliva v jaderném reaktoru má koncentrace rozpustného absorbátoru neutronů v chladivu takovou hodnotu, aby při uvážení všech možných chyb byla nepřetržitě zajištěna podkritičnost nejméně 0,05
	(4) Základním požadavkem při manipulacích
	a) se štěpnými jadernými materiály je vyloučení možnosti rozvoje štěpné řetězové reakce a jejich úniků do životního prostředí,
	b)  radioaktivními odpady je vyloučení možnosti jejich úniků doživotního prostředí.

	(5) Při manipulacích s vyhořelým jaderným palivem musí být přijata opatření, která omezí na nejnižší přijatelnou míru riziko porušení hermetičnosti palivových elementů a která zajistí dostatečný odvod zbytkového tepla s cílem vyloučit poškození paliva...
	(6) Jaderná bezpečnost a radiační ochrana při manipulacích se štěpnými jadernými materiály a radioaktivními odpady se zajišťuje
	a) používáním projektem uvažovaného a vyzkoušeného zařízení,
	b) prováděním manipulací v souladu s provozní dokumentací,
	c) nepřetržitou kontrolou manipulací s těmito jadernými materiály a radioaktivními odpady a stavu jaderného zařízení a dále v případě manipulací s jaderným palivem v jaderném reaktoru jaderného zařízení nepřetržitou kontrolou aktivní zóny, hustoty tok...

	(7) Manipulace se štěpnými jadernými materiály a radioaktivními odpady v objektu jaderného zařízení a činnosti s tím související se provádějí podle dokumentace, která obsahuje
	a) postup jednotlivých operací,
	b) požadavky na připravenost zařízení a systémů,
	c) informace o stavu skladování jaderných materiálů nebo radioaktivních odpadů, dále v případě jaderných materiálů identifikační údaje a kartogramy jejich uložení a v případě manipulací s jaderným palivem v jaderném reaktoru nebo bazénu skladování i ú...
	d) údaje o organizačních opatřeních k zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany a údaje o nezbytných doplňujících opatřeních, která nejsou uvedena v provozních předpisech.

	(8) Každá jednotlivá technologická operace spojená s přemisťováním jaderných materiálů se zaznamenává ve zvláštním dokumentu s uvedením jejího výchozího a konečného místa a přijatých bezpečnostních opatření, pokud nejsou uvedena v provozní dokumentaci.


	Společné požadavky na provoz jaderného zařízení
	§ 16
	Zásady provozu jaderného zařízení
	(1) Provoz jaderného zařízení probíhá podle harmonogramu provozu, v němž jsou uvedena i plánovaná odstavení. Harmonogram provozu se Úřadu předává pravidelně jednou ročně, přičemž případné změny se předávají nejpozději do deseti dnů po změně harmonogramu.
	(2) Provoz jaderného zařízení se realizuje podle provozních předpisů, postupů, programů a v souladu s limity a podmínkami bezpečného provozu. Provozní předpisy, postupy, programy a limity a podmínky bezpečného provozu a jejich změny zpracovává držitel...
	(3) Držitel povolení v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a techniky a na základě provozních zkušeností neustále aktualizuje havarijní provozní předpisy (EOP) i předpisy pro zvládání těžkých havárií (SAMG).
	(4) Havarijní provozní předpisy (EOP) musí být symptomově orientované a zpracovány tak, aby jejich použitím bylo obnoveno plnění bezpečnostních funkcí nebo byla nahrazena jejich ztráta, a určeny činnosti potřebné pro zabránění poškození aktivní zóny. ...
	(5)  EOP a SAMG musí být zkontrolovány a ověřeny v maximální možné míře v té podobě, v jaké budou skutečně používány v praxi, aby bylo zajištěno, že jsou pro dané jaderné zařízení administrativně a technicky korektní a že jsou v souladu s podmínkami, ...
	(6) Držitel povolení hodnotí, ověřuje a provádí potřebné úpravy provozních předpisů a zařízení s uvážením dosažené úrovně vědy a techniky a uplatněním zkušeností z praxe a předchozího provozu.
	(7) Kontrola odstaveného reaktoru s palivovými soubory v aktivní zóně reaktoru včetně období pro zavážení a výměnu palivových souborů se provádí nepřetržitě, zejména z hlediska podkritičnosti aktivní zóny a odvodu tepla z aktivní zóny jaderného reaktoru.
	(8) Při provozu jaderného zařízení, jehož součástí je jaderný reaktor, držitel povolení zajišťuje, aby
	a) byla vždy známa účinnost výkonných prvků systému řízení a ochrany jaderného reaktoru, kompenzačních prvků, havarijní ochrany a účinnost kapalného absorbátoru,
	b) aktuální účinnost výkonných prvků systému řízení a ochran jaderného reaktoru s dostatečnou rezervou zaručovala odstavení jaderného reaktoru a jeho udržení v podkritickém stavu,
	c) byla vždy známa maximální zásoba reaktivity aktivní zóny, a aby tato byla kompenzována výkonnými prvky systému ochrany a řízení,
	d) byla vždy zajištěna teplotní rezerva do krize varu v rozsahu schváleném limity a podmínkami bezpečného provozu,
	e) rychlost zavádění kladné reaktivity byla taková, aby výkon odpovídající kontrolované úrovni byl dosahován s periodou větší než stanovenou v limitech a podmínkách, aby nedošlo ke kritičnosti na okamžitých neutronech,
	f) při provozu reaktoru nesmí dojít k odpojení více než jednoho kanálu havarijní ochrany nebo k odpojení jednotlivých výkonných mechanismů systému ochrany a řízení, a to ani za účelem kontroly, výměny nebo opravy, pokud zbývající počet výkonných prvků...

	(9) Dále držitel povolení zajišťuje
	a) trvalou přítomnost úplného a aktualizovaného souboru provozních předpisů, včetně limitů a podmínek bezpečného provozu a včetně kompletního souboru havarijních provozních předpisů (EOP) pro projektové (DBA) a nadprojektové (BDBA) nehody a návody pro...
	b) pravidelné hodnocení provozu a rozbory vzniklých poruch a předávání zpráv o těchto rozborech Úřadu jednou měsíčně spolu s návrhy na potřebná opatření a informací o stavu plnění těchto opatření.


	§ 17
	Během celého životního cyklu jaderného zařízení musí držitel povolení zaznamenávat a vyhodnocovat tyto skutečnosti důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany
	a) dodržování limitů a podmínek při uvádění do provozu a provozu jaderného zařízení,
	b) výsledky a záznamy o provedených zkouškách, kontrolách, testech, údržbách a opravách zařízení a systémů,
	c) hodnoty fyzikálních veličin a parametrů, které udávají ucelenou informaci o stavu aktivní zóny jaderného reaktoru a dalších navazujících systémů důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti nebo o jaderných materiálech nebo radioaktivních odpadech nac...
	d) vzniklé poruchy a události, jejich následky, rozbory těchto poruch a přijatá opatření včetně informací o jejich realizaci,
	e) doklady o kvalifikaci, lékařských vyšetřeních, odborné přípravě a výsledcích jejího ověřování u zaměstnanců vykonávajících činnosti důležité z hlediska jaderné bezpečnosti,
	f) vady a poruchy zařízení, jejich rozvoj, přechodové stavy a neočekávané změny parametrů s cílem vyhodnocovat spolehlivost, stárnutí vybraných zařízení a jejich zbytkovou životnost,
	g) opotřebení a degradaci konstrukcí, komponent a systémů způsobené stárnutím k zajištění schopnosti elektrárny plnit potřebné bezpečnostní funkce po dobu provozu jaderného zařízení při projektových podmínkách.
	h) provozuschopnost vybraných zařízení, manipulace na vybraných zařízeních a předané příkazy týkající se těchto zařízení.

	§ 18
	Před opětovným uvedením jaderného reaktoru do kritického stavu po výměně paliva je držitel povolení povinen:
	i) zpracovat seznam provedených změn s dopadem do předprovozní bezpečnostní zprávy,
	j) zpracovat dodatky předprovozní bezpečnostní zprávy v návaznosti na realizované změny dle písm. a),
	k) zpracovat aktualizaci limitů a podmínek a provozních předpisů v důsledku změn dle písm. a),
	l) zpracovat doklady a protokoly o vyzkoušení a připravenosti konstrukcí, komponent a systémů,
	m) zpracovat doklady a protokoly o výsledcích provozních kontrol provedených v souladu s programem provozních kontrol,
	n) zpracovat neutronově fyzikální charakteristiky jaderného reaktoru pro následující cyklus,
	o) zpracovat souhrnný doklad o připravenosti jaderného zařízení a personálu k uvedení jaderného reaktoru do kritického stavu po výměně paliva,
	p) zajistit splnění kritérií úspěšnosti vztahující se k činnostem dle písm. d) a e),
	q) nejpozději 24 hodin před zahájením dosahování kritického stavu reaktoru zaslat Úřadu oznámení o termínu uvedení jaderného reaktoru do kritického stavu po výměně paliva.

	§ 19
	(1) Dokumentaci k opětovnému uvedení jaderného zařízení do kritického stavu po výměně jaderného paliva dle § 18 odst. 1 písm. i) držitel povolení zasílá Úřadu 24 hodin před zahájením opětovného uvedení reaktoru do kritického stavu.
	(2) Dokumentaci k opětovnému uvedení jaderného zařízení do kritického stavu po výměně jaderného paliva dle § 18 odst. 1 písm. a) až g) držitel povolení zasílá Úřadu do 30 dnů od zahájení opětovného uvedení reaktoru do kritického stavu.

	§ 20
	Dlouhodobé odstavení výzkumného reaktoru
	(1) Výzkumné jaderné zařízení obsahující reaktor může být uvedeno do stavu dlouhodobého odstavení, tj. do stavu, kdy se nepředpokládá se jeho vyřazení z provozu, ale jeho opětovné uvedené do provozu v delším časovém horizontu.
	a) plánované dlouhodobé odstavení musí držitel povolení oznámit Úřadu nejpozději 30 dnů před zahájením činností směřujících k dlouhodobému odstavení,
	b) neplánované dlouhodobé odstavení musí držitel povolení oznámit Úřadu neprodleně.

	(2) Po rozhodnutí o dlouhodobém odstavení je držitele povolení povinen:
	a) přemístit palivo z aktivní zóny do skladu paliva,
	b) provést změnu limitů a podmínek tak, aby odpovídaly stavu jaderného zařízení v dlouhodobém odstavení,
	c) provádět nezbytnou údržbu, dohled, zkoušky, kontroly a opravy jaderného zařízení v souladu s § 10,
	d) zajistit, aby veškerá opatření vedla k omezení rychlého stárnutí konstrukcí, systémů a komponent jaderného zařízení.


	§ 21
	Účinnost
	Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
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	VYHLÁŠKA
	ze dne
	o monitorování radiační situace
	§ 1
	Předmět úpravy
	Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie a upravuje
	a) požadavky na obsah dokumentace pro povolovanou činnost v oblasti monitorování radiační situace,
	b) výčet veličin a skutečností důležitých z hlediska monitorování radiační situace,
	c) rozsah, způsob a dobu sledování, měření, hodnocení, ověřování a zaznamenávání veličin a skutečností důležitých z hlediska monitorování radiační situace a dobu uchovávání informací o nich,
	d) rozsah a způsob a lhůty pro předávání informací Úřadu o veličinách a skutečnostech důležitých z hlediska monitorování radiační situace,
	e) požadavky na monitorování pracoviště,
	f) druhy monitorovacích úrovní pro hodnocení výsledků monitorování a obecné postupy při jejich překročení,
	g) rozsah a způsob monitorování výpustí a okolí pracoviště,
	h) druhy monitorovacích úrovní pro hodnocení výsledků monitorování výpustí a okolí pracoviště, pravidla pro jejich stanovení a obecné postupy pro jejich překročení,
	i) postupy hodnocení veličin měřených v rámci monitorování výpustí a okolí pracoviště,
	j) podrobné požadavky na formu a způsob monitorování radiační situace,
	k) kritéria pro výběr dalších osob pro provádění monitorování radiační situace,
	l) obsah národního programu monitorování,
	m) požadavky na činnosti vykonávané měřicí laboratoří a na vybavení měřicí laboratoře,
	n) rozsah a způsob provádění porovnávacích měření,
	o) obsah výroční zprávy o monitorování výpustí a okolí.

	§ 2
	Pojmy
	Pro účely této vyhlášky se rozumí
	a) smíšenou stravou směs vybraných základních potravin, která složením a množstvím ve směsi odpovídá průměrné denní spotřebě obyvatele České republiky,
	b) položkami smíšené stravy jednotlivé základní druhy potravin.

	§ 3
	Monitorování radiační situace
	(1) Cílem monitorování radiační situace je stanovení zevního a vnitřního ozáření obyvatel ČR, určení jejich dlouhodobých trendů a včasné zjištění odchylek od nich. Normální monitorování slouží navíc i k udržování organizační, technické a personální př...
	(2) Normální monitorování při havarijním cvičení nebo nácviku se provádí v souladu s plánem podle zvláštního právního předpisuP0F P a při porovnávacím měření organizovaném Úřadem v souladu s plánem podle přílohy č. 1 a organizovaném Evropskou komisí p...
	(3) Havarijní monitorování je zaměřeno zejména na
	a) potvrzení vzniku nehodové expoziční situace; jedná-li se o nehodovou expoziční situaci vzniklou na území České republiky i na odhad jejího dalšího vývoje, příp. i odhad šíření nastalého úniku radionuklidů a ionizujícího záření v okolí jaderného zař...
	b) identifikaci a charakterizaci nastalého úniku radionuklidů a ionizujícího záření,
	c) odhad ozáření obyvatel,
	d) hodnocení vzniklé nehodové expoziční situace a přípravu návrhů na ochranná opatření nebo na vyhlášení existující expoziční situace, včetně určení území, kde jsou tato opatření nebo vyhlášení navrhovaná k zavedení, příp. odvolání,
	e) hodnocení účinnosti realizovaných ochranných opatření,
	f) předpověď vývoje nehodové expoziční situace.

	(4) Havarijní monitorování probíhá ve dvou fázích
	a) v první fázi, kdy je monitorování zaměřeno na rychlé získání podkladů pro návrhy na zavedení neodkladných ochranných opatření a používají se především jednodušší metody monitorování, zejména zevního ozáření a
	b) ve druhé fázi, kdy je monitorování zaměřeno na získání podkladů pro návrhy na odvolání neodkladných nebo zavedení následných ochranných opatřeních nebo na vyhlášení existující expoziční situace a používají se náročnější a citlivé metody zaměřené na...

	(5) Monitorování podle odst. 1 až 4 se podle povahy věci provádí rutinně nebo operativně při určité činnosti s cílem zhodnotit a zajistit přijatelnost této činnosti z hlediska systému limitování nebo z hlediska hodnocení důsledků nehodové expoziční si...
	(6) Úřad v rámci řízení monitorování radiační situace vyhlašuje přechod příslušné monitorovací sítě z normálního do havarijního monitorování a zpět a určuje rozsah a způsob zapojení jednotlivých osob uvedených v § 149 odst. 2 písm. a) zákona do havari...

	§ 4
	Monitorovací sítě
	(1) Monitorovací sítě se dělí na monitorovací sítě pro zevní ozáření a pro vnitřní ozáření. Monitorovací sítě se skládají z monitorovacích míst, která se dělí na měřicí, odběrová a sběrná. Monitorovací trasy obsahují měřicí místa.
	(2) Z hlediska územního rozložení se monitorovací sítě, dělí na teritoriální, lokální a hraniční, kde teritoriální monitorovací sítě pokrývají rovnoměrně celé území České republiky, lokální monitorovací sítě jsou cíleně zahuštěné na určitém území a hr...
	(3) Monitorovací sítě pro zevní ozáření se dále dělí na síť včasného zjištění, monitorovací trasy, síť integrálního měření, síť okamžitého měření, síť spektrometrického měření a uzávěry.
	(4) Síť včasného zjištění je sítí teritoriální a se skládá z měřicích míst, v nichž se provádějí měření okamžitá a kontinuální. Tato síť je v areálu energetického jaderného zařízení a v jeho zóně havarijního plánování doplněna lokální sítí s měřicími ...
	(5) Monitorovací trasy patří jak k teritoriální, tak k lokálním sítím a jsou tvořeny měřicími místy, v nichž se provádějí měření okamžitá a jednorázová a která jsou rovnoměrně umístěna na trase monitorujícího dopravního prostředku.
	(6) Síť integrálního měření patří jak k teritoriální, tak k lokálním sítím v okolí jaderných zařízení a skládá se z měřicích míst, v nichž se provádějí měření integrální a kontinuální.
	(7) Síť okamžitého měření patří jak k teritoriální, tak k lokálním sítím v okolí jaderných energetických zařízení a skládá se z měřicích míst, v nichž se provádějí měření okamžitá a jednorázová nebo opakovaná.
	(8) Síť spektrometrického měření patří jak k teritoriální, tak k lokálním sítím v okolí jaderných energetických zařízení a skládá se z měřicích míst, v nichž se provádějí měření integrální a opakovaná nebo jednorázová.
	(9) Podrobnosti k dělení monitorovacích sítí a tras podle odstavců 1 až 8 jsou uvedeny v příloze č. 2.
	(10) Mezi hraniční sítě patří uzávěry a vybrané hraniční přechody, které jsou zřizovány po vzniku nehodové expoziční situace a jsou tvořeny měřicími místy na hranicích uzavřeného prostoru, zasaženého radiační havárií nebo radiační nehodou, v nichž se ...
	(11) Monitorovací sítě pro vnitřní ozáření se dále dělí na řídkouP1F P a hustou monitorovací síťP2F P.
	(12) Řídká síť je teritoriální sítí a skládá se z odběrových míst, v nichž odebírané vzorky reprezentují životní prostředí a potravní řetězec pro Region Česká republika; podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 2.
	(13) Hustá síť se skládá v rámci teritoriální sítě z monitorovacích oblastí a v rámci lokálních sítí z monitorovacích lokalit tvořených odběrovými místy, v nichž odebírané vzorky reprezentují životní prostředí a potravní řetězec, přičemž
	a) území je rozděleno na monitorovací oblasti: Praha a Středočeský kraj, Severní Čechy, Jižní Čechy, Západní Čechy, Východní Čechy, Jižní Morava a Severní Morava,
	b) monitorovacími lokalitami jsou areál jaderného zařízení nebo prostory pracoviště IV. kategorie, které není jaderným zařízením, popř. III. kategorie, zóna havarijního plánování nebo okolí pracoviště.

	(14) Umístění odběrových míst v rámci husté sítě se volí tak, aby
	a) v monitorovacích oblastech
	1. byla reprezentativní pro danou oblast,
	2. v každé oblasti byly zastoupeny všechny monitorované položky životního prostředí a monitorované položky potravního řetězce byly charakteristické pro danou oblast,
	3. vybraná odběrová místa reprezentovala území s větší hustotou zalidnění,

	b) v monitorovacích lokalitách
	1. v každé lokalitě byly zastoupeny monitorované položky, umožňující monitorování obsahu radionuklidů ve výpustech a z případných úniků radionuklidů z jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie, které není jaderným zařízením, popř. III. kategorie,
	2. vybraná odběrová místa umožnila odhad ozáření reprezentativní osoby,
	3. umožňovala ověření požadavků limitování ozáření, prokazování, že radiační ochrana je optimalizována, a zajištění dalších požadavků na bezpečné provádění povolených činností, zejména včasné zjištění odchylek od běžného provozu.


	(15) Sítě sběrných míst patří mezi sítě vnitřního ozáření a jsou tvořeny místy sběru vzorků z exkret, při havarijním monitorování navíc i vzorků z potravního řetězce, a místy měření obsahu radionuklidů ve vybraných orgánech nebo v celém lidském těle.
	(16) Měřicí místa a monitorovací trasy v lokálních sítích, odběrová místa v monitorovacích lokalitách a sběrná místa se navíc volí tak, aby při havarijním monitorování bylo možné využití výsledků monitorování radiační situace pro zpracování návrhu na ...

	§ 5
	Měření a vyhodnocování a monitorované položky
	(1) Monitorování je zaměřeno na měření a vyhodnocování časového a prostorového rozložení fyzikálních veličin charakterizujících vnější pole záření nebo obsah reprezentativních radionuklidů v životním prostředí a potravním řetězci nebo v lidském těle.
	(2) Měření fyzikálních veličin je přímé nebo nepřímé, okamžité nebo integrální, kontinuální nebo bodové, jednorázové nebo opakované. Přímé měření se provádí měřením fyzikálních veličin v měřicích místech nebo ve vybraných orgánech nebo v celém lidském...
	(3) Monitorovanou položkou charakterizující vnější pole ionizujícího záření zdrojů, které se nacházejí v atmosféře, hydrosféře a na zemském povrchu.
	(4) Monitorovanými položkami charakterizujícími vnitřní ozáření jsou ovzduší, půda, voda, reprezentující životní prostředí, mléko, mléčné výrobky, smíšená strava, položky smíšené stravy a krmiva, reprezentující potravní řetězec, a exkrety, vybrané org...
	(5) Podrobnosti k monitorovaným položkám podle odstavce 3 a 4 jsou uvedeny v příloze č. 3.
	(6) Konkrétní výčet měřicích, odběrových nebo sběrných míst a výčet použitých metodik se uvádí v programu monitorování výpustí nebo okolí nebo v národním programu monitorování.

	§ 6
	Měřicí, odběrová a sběrná místa
	(1) Měřicí, odběrová a sběrná místa, ve kterých se provede pouze jedno měření nebo jeden odběr nebo jeden sběr vzorku, jsou nestálá. Ostatní měřicí, odběrová a sběrná místa jsou stálá.
	(2) Měřicí a odběrová místa s výjimkou měřicích míst na monitorovacích trasách a v hraničních sítích se stanovují před zahájením příslušného měření nebo odběru tak, aby byl minimalizován případný vliv okolních budov nebo porostu na výsledek měření.
	(3) Měřicí místa určená pro provádění měření v síti včasného zjištění, síti integrálního měření, síti okamžitého měření a síti spektrometrického měření musí umožnit umístění měřících zařízení do výšky 1 m nad zemí, není-li toto umístění možné, pak mus...
	a) umístění měřicích míst umožnit včasné zjištění zvýšené úrovně zevního ozáření nad obvyklé hodnoty kdekoliv na území České republiky, přičemž za obvyklé hodnoty se považují horní meze běžně se vyskytujících hodnot ze všech dosavadních měření provede...
	b) měřicích míst teledozimetrického systému umožnit při nehodové expoziční situaci vzniklé v příslušném energetickém jaderném zařízení nebo při podezření na ni včasné zjištění případného úniku radioaktivních látek nebo šíření ionizujícího záření do ov...

	(4) Měřicí místa na monitorovacích trasách se stanovují v průběhu měření, kdy se navíc musí volit taková rychlost pohybu po určené trase, aby měření splňovala požadavky na doporučenou hustotu měřicích míst na trase uvedenou v příloze č. 2.
	(5) Odběrová místa se stanovují tak, aby byl prováděn odběr vzorků monitorovaných položek
	a) životního prostředí; navíc pokud možno u povrchové vody, s výjimkou říčních vod, musí umožnit odběr z velkých vodních ploch, a u říční vody odběr v místech, kde je možné měřit průtok, a u pitné vody v místech, jež umožní vykazovat odpovídající obje...
	b) potravního řetězce u jejich producenta nebo v obchodní síti; navíc musí v případě samosběru lesních plodin a hub být volena tak, aby charakterizovala území, kde se tyto monitorované položky vyskytují.

	(6) U nestálých měřicích, odběrových a sběrných míst se určuje zeměpisná šířka, zeměpisná délka, u stálých se určuje i název, u stálých měřicích a odběrových míst se určuje navíc i nadmořská výška. Při přechodu nestálého místa na stálé, tj. před prove...

	§ 7
	Měřicí a odběrová zařízení
	(1) Měřicí zařízení, která slouží k měření příslušné fyzikální veličiny na měřicích místech, musí splňovat požadavky na minimální detekovatelnou aktivitu uvedené v příloze č. 3 a musí dále
	a) v síti včasného zjištění poskytovat spolu s  výsledkem měření datum a časové údaje měření a musí být schopné měřit i v extrémních meteorologických podmínkách,
	b) na monitorovacích trasách poskytovat spolu s  výsledkem měření datum a časové údaje měření zeměpisné souřadnice měřicího místa,
	c) v síti spektrometrického měření poskytovat spolu s  výsledkem časové údaje měření.

	(2) Odběrová zařízení používaná na odběrových místech musí umožnit provedení odběru vzorků tak, aby následná měření vzorků splňovala požadavky na minimální detekovatelnou aktivitu uvedenou v příloze č. 3 této vyhlášky a dále.
	a) odběrová zařízení určená k odběrům vzduchu a aerosolů musí umožnit provádění kontinuálního odběru a stanovení průtoku nebo objemu odebraného vzduchu,
	b) odběrová zařízení určená k odběrům vzorků výpustí do ovzduší a kapalných výpustí musí umožnit určení objemu výpusti,
	c) odběrová zařízení umístěná stabilně na odběrových místech musí být schopná provádět odběry i za extrémních meteorologických podmínek.

	(3) Zařízení podle odstavců 1 a 2 a určená v dokumentech systému řízení podle § 29 zákona nebo v národním programu monitorování jsou podrobována pravidelné kontrole jejich stálosti a v případě jejich nevyhovění pak jejich kalibraci.

	§ 8
	Vzorky
	(1) Ke každému odebranému vzorku se provede záznam o odběru, který obsahuje minimálně informace uvedené v příloze č. 4 a který se předává spolu s odebraným vzorkem měřicí laboratoři.
	(2) Vzorky se odebírají do čistých vzorkovnic opatřených jednoznačným popisem tak, aby při manipulaci se vzorkem nedošlo k záměně vzorku. Vzorkovnice se volí tak, aby při jejich použití nedošlo k znehodnocení, znečištění nebo změně vlastností vzorku.
	(3) Vlastní odběry vzorků se provádějí podle metodik a s ohledem na další zpracování a měření v měřicí laboratoři. Množství vzorku se volí tak, aby následná měření vzorků splňovala požadavek na minimální detekovatelnou aktivitu a aby bylo možné v příp...

	§ 9
	Měřicí laboratoř
	(1) Měřicí laboratoř provádí příjem vzorku, zpracování a přípravu vzorku k měření, měření a vyhodnocení výsledku měření.
	(2) Příjmem vzorku se rozumí
	a) převzetí vzorku a jeho potvrzení,
	b) převzetí vyplněného záznamu o odběru,
	c) kontrola úplnosti údajů v záznamu požadovaných podle přílohy č. 4, jejich případné doplnění,
	d) kontrola označení vzorku odpovídajícího záznamu o odběru,
	e) zaevidování vzorku a přidělení identifikátoru
	f) třídění vzorků.

	(3) Zpracováním a přípravou vzorku k měření se rozumí umístění vzorku nebo jeho části do měřicích nádob nebo měřicích přípravků, a to buď v nativním stavu, nebo ve stavu vzniklém jeho úpravou.
	(4) Měření a vyhodnocení výsledku měření se provádí v souladu s požadavky na minimální detekovatelnou aktivitu stanovení obsahu jednotlivých radionuklidů, které jsou uvedeny v příloze č. 3, ve vzorcích.
	(5) Měřicí zařízení používaná v měřicí laboratoři ke stanovení příslušné fyzikální veličiny, která mohou ovlivnit výsledek měření a která jsou určená v dokumentech systému řízení podle § 28 zákona nebo v národním programu monitorování, jsou podrobován...
	(6) Měřicí laboratoř postupuje podle systému kontroly správného provádění měření (opakovatelnost, přesnost, citlivost, standardní rozšířená nejistota nebo chyba měření), který vypracovává a pravidelně aktualizuje.
	(7) Měřící laboratoř o prováděných činnostech vede a uchovává po dobu 10 let záznamy, jedná-li se o činnosti prováděné v souvislosti s havarijním monitorováním při radiační mimořádné události druhého nebo třetího stupněP1P, pak záznamy uchovává pod do...
	(8) Měřící laboratoř předává údaje o vzorku a údaje o měření uvedené v příloze č. 4  do datového střediska; navíc se u výsledků měření obsahu radionuklidů ve výpustech uvádějí ve formě pracovních listů další údaje tak, aby data z tohoto monitorování s...
	(9) Měřicí laboratoř potvrzuje kvalitu prováděných činností účastí v porovnávacích měřeních pořádaných Úřadem podle přílohy č. 1 této vyhlášky nebo Evropskou komisí. Pokud měřící laboratoř v porovnávacím měření neuspěje, je povinna neprodleně zjednat ...

	§ 10
	Metodiky
	(1) Jednotlivé činnosti v rámci monitorování se provádějí podle metodik zaměřených na
	a) přímé měření fyzikálních veličin podle § 5 odst. 2,
	b) sestavení reprezentativního seznamu monitorovaných položek podle § 5 a přílohy č. 3
	c) odběr vzorku podle § 8 odst. 2,
	d) manipulaci se vzorkem v měřicí laboratoři podle § 9 odst. 2 až 8 a § 5 odst. 2 .

	(2) Metodiky obsahují účel, metodu měření konkrétní fyzikální veličiny, popis postupů a činností, závaznost, přehled související dokumentace, popřípadě přílohy.
	(3) Nové metodiky se zavádějí až po jejich prověření, např. v rámci nácviku nebo porovnávacího měření.

	§ 11
	Datové formáty a forma datového přenosu
	(1) Data z monitorování, která jsou tvořena výsledky měření, časovými údaji měření a geografickými souřadnicemi u nestálých míst nebo příslušným identifikátorem přiděleným datovým střediskem stálému místu, se datovému středisku předávají neprodleně po...
	(2) Data z monitorování předávaná
	a) ze sítě integrálního měření, sítě okamžitého měření, uzávěr a ze sítí vnitřního ozáření se předávají ve formátu, který je pro danou síť jednotný,
	b) ze sítě včasného zjištění, monitorovacích tras, sítě spektrometrického měření mohou mít více než jeden datový formát.

	(3) Pokud za nehodové expoziční situace není možné předání dat dálkovým přístupem, je přípustné předávání dat v analogové formě nebo na jiných nosičích digitálních dat odsouhlasených datovým střediskem.
	(4) Data z monitorování se považují za použitelná, pokud jsou kvalitní a nejedná se o data z kalibrace měřicích zařízení, data získaná při cvičeních nebo porovnávacích měření nebo data ovlivněná meteorologickými jevy nebo jinými činnostmi.
	(5) Data z monitorování se považují za kvalitní, pokud jsou úplná, tedy obsahují jak výsledky měření, tak i další údaje podle odstavce 1, při měření byly splněny požadavky na minimální detekovatelnou aktivitu stanovené v příloze č. 3 a nejistota výsle...

	§ 12
	Datové středisko
	(1) Činnost datového střediska zajišťuje Úřad.
	(2) Datové středisko data z monitorování předávaná podle § 11
	a) nepřetržitě přijímá prostřednictvím datového rozhraní v příslušném datovém formátu,
	b) posuzuje z hlediska jejich kvality podle § 11 odst. 5 a použitelnosti podle § 11 odst. 4, jsou-li data předaná měřicí laboratoří použitelná, vydává této laboratoři pokyn k likvidaci vzorku podle § 8, a jsou-li nekvalitní nebo nepoužitelná, data dál...
	c) porovnává s monitorovacími úrovněmi uvedenými v národním programu monitorování, dojde-li k překročení příslušné monitorovací úrovně, prověřuje, zda toto překročení není důsledkem vzniku nehodové expoziční situace. Nejedná-li se o vznik nehodové sit...
	d) shromažďuje, ukládá a uchovává,
	e) aktivně zpřístupňuje informaceP4F P, přednostně jako prostorová dataP5F P, způsobem umožňujícím dálkový přístup a zobrazení dat pro potřeby řešení krizových situací za využití jednotných geografických podkladů v souladu s jiným právním předpisemP6F P.

	(3) Datové středisko dále
	a) poskytuje měřicí laboratoři identifikátory stálých monitorovacích míst a dodavateli dat z přímého měření identifikátory stálých měřicích míst,
	b) poskytuje držiteli povolení datové formáty pro předávání dat,
	c) data z monitorování provedeného při havarijním cvičení, nácviku nebo porovnávacím měření přijímá, hodnotí a ukládá odděleně od ostatních předávaných dat,
	d) po vyhodnocení dat z porovnávacího měření určuje data, která nevyhověla kritériím stanoveným pro toto měření, informuje o nich měřicí laboratoř, která tato data předala, a prověřuje zjednání příslušné nápravy,
	e) zabezpečuje kompatibilitu s formáty prostorových dat stanovených jiným právním předpisemP7F
	f) data z havarijního monitorování zpracovává ve formě podkladů potřebných pro vypracování návrhu Úřadu podle § 207P8F P písm. f) zákona k zavedení, potvrzení, zpřesnění nebo odvolání ochranných opatření
	g) zpracovává podklady pro výroční zprávu o monitorování radiační situace na území České republiky podle § 206P9P písm. m), jejíž obsah je uveden v příloze č. 6
	h) data z monitorování starší 10 let uchovává na datových nosičích umožňujících případné budoucí zpracování v historických řadách.
	i) předává Evropské komisiP9F P dálkovým přístupem podle požadavku Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii použitelná data z normálního monitorování
	1. provedeného v rámci řídké sítě za kalendářní rok do 30. 6.P10F P následujícího roku,
	2. prováděného monitorovacími sítěmi zevního ozáření a vnitřního ozáření z radionuklidů obsažených v ovzduší průběžně,
	3. výpustí z energetických jaderných zařízení za kalendářní rok ve formě standardizovaných informací podle přílohy č. 5 do 30. 9. následujícího rokuP11F P.


	§ 13

	Požadavky na předávání dat z monitorování prováděného držitelem povolení
	(1) Před předáním dat z monitorování držitele povolení podle § 131 zákona se  provádí kontrola kvality a použitelnosti podle § 11 odst. 4 a 5. Při předávání těchto dat se současně hlásí datovému středisku překročení monitorovacích úrovní. Data z monit...
	(2) Obsah výroční zprávy o monitorování výpustí a okolí zpracovávané držitelem povolení  je stanoven v příloze č. 6.

	§ 14
	Požadavky na provádění porovnávacího měření
	(1) Porovnávací měření se provádí pro potřeby posouzení kvality dat z monitorování předávaných do datového střediska, popřípadě předávaných datovým střediskem Evropské komisi podle § 12, odst. 3, písmeno i).
	(2) Porovnávací měření řízená Úřadem se provádějí v pravidelných intervalech pro různé metody měření a různé monitorované položky podle přílohy č. 1.
	(3) Porovnávací měření mají část přípravnou, realizační a hodnotící.
	(4) Přípravnou část, která obsahuje přípravu referenčního vzorku, přípravu pokynů, popřípadě dotazníku pro účastníky porovnávacího měření, stanovení termínu a podmínek měření, včetně požadovaného formátu dat, zajišťuje Úřad nebo Evropská komise.
	(5) Realizační část, která obsahuje přípravu k měření, případné zpracování dodaného vzorku, měření, vyhodnocení výsledků a předání dat v požadovaném formátu, provádějí účastníci podle pokynů Úřadu nebo Evropské komise.
	(6) Hodnotící část zajišťuje Úřad nebo Evropská komise.
	(7) Úřad při porovnávacích měřeních (v souladu s doporučením Mezinárodní agentury pro atomovou energii) hodnotí přesnost měření, včetně relativní odchylky výsledku měření od referenční hodnoty a správnost měření, přičemž základním kritériem úspěšnosti...
	(8) O vyhodnocení výsledku a úspěšnosti účastníka porovnávacího měření informuje Úřad nebo Evropská komise všechny účastníky neprodleně po vyhodnocení. Úřad v případě neúspěšné účasti v porovnávacím měření kontroluje zjednání nápravy u účastníka.
	(9) V rámci nácviku a cvičení prováděných na monitorovacích trasách jsou prováděna porovnávací měření, hodnocení těchto porovnávacích měření je specifické a závislé na prováděné činnosti a provádí se bezprostředně po cvičení nebo nácviku.

	§ 15
	Požadavky na veličiny, parametry a skutečnosti důležité z hlediska monitorování radiační situace
	(1) Veličinami, parametry a skutečnostmi důležitými z hlediska monitorování radiační situace jsou
	a) fyzikální veličiny měřené a hodnocené v monitorovaných položkách,
	b) přehled monitorovaných položek přiřazených monitorovacím místům, včetně jejich geografického určení,
	c) podmínky přímých měření,
	d) údaje o odběru, zpracování a měření vzorku,
	e) použité metodiky pro jednotlivé činnosti,
	f) použitá měřicí a odběrová zařízení,
	g) parametry charakterizující kapalné a plynné výpusti z pracoviště,
	h) parametry charakterizující pole ionizujícího záření a výskyt radionuklidů v okolí pracoviště,
	i) monitorovací úrovně,
	j) výsledek měření (číselná hodnota a její nejistota, příp. minimální významná aktivita a příslušná fyzikální jednotka),
	k) podrobnosti o překročení monitorovacích úrovní,
	l) změny veličin, parametrů a skutečností podle písmen a) až i).

	(2) Podrobnosti k jednotlivým veličinám, parametrům a skutečnostem důležitým z hlediska monitorování radiační situace podle odstavce 1 písm. a) až i) jsou uvedeny v programech monitorování výpustí a okolí a v národním programu monitorování.
	(3) Veličiny a skutečnosti podle odstavce 1 se sledují, měří, hodnotí, ověřují a zaznamenávají podle příslušné metodiky a informace o nich specifikované v příloze č. 3, 4 a 5 a záznamy se uchovávají po dobu 10 let, jedná-li se o veličiny, parametry a ...

	§ 16
	Kritéria pro zařazení dalších osob pro provádění monitorování
	(1) Kritérii pro zařazení dalších osob pro provádění monitorování jsou:
	a) předání informace o fyzikální veličině a monitorované položce navrhované pro monitorování,
	b) výčet přístrojů a zařízení pro měření navrhovaných fyzikálních veličin, včetně informace o jejich měřicím rozsahu a dokladu o provedení poslední kontroly jejich stálosti, popřípadě kalibrace podle § 7 odst. 3 nebo § 9 odst. 5,
	c) informace o personálním zajištění, popř. i o kapacitě laboratoře,
	d) příslušná metodika,
	e) na základě výzvy Úřadu účast v porovnávacím měření nebo nácviku příslušném pro měření fyzikální veličiny podle písmene a).

	(2) Pokud Úřad nezjistí nedostatky při porovnávacím měření nebo nácviku provedeném podle odstavce 1 písm. e) další osobu zařadí za podmínek stanovených ve smlouvě do systému monitorování radiační situace.

	§ 17
	Požadavky na obsah záměru zajištění monitorování výpustí a okolí
	(1) Záměr monitorování výpustí a okolí jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie, které není jaderným zařízením, musí zahrnovat období od jeho výstavby až do zahájení jeho vyřazování z provozu (v jednotlivých fázích jeho životního cyklu) a musí...
	a) popis předpokládaného množství a složení výpustí z jaderného zařízení,
	b) předpokládanou velikost okolí jaderného zařízení, v němž bude prováděno monitorování,
	c) přehled předpokládaných monitorovacích sítí, včetně výčtu uvažovaných monitorovacích míst s uvedením údajů podle § 6 odst. 6,
	d) výčet předpokládaných monitorovaných položek s uvedením jejich členění do všech úrovní a výčet sledovaných dozimetrických veličin, které v nich budou měřeny,
	e) výčet předpokládaných metodik, rozsah a frekvence měření,
	f) výčet předpokládaných používaných měřicích a odběrových zařízení, a určení frekvence provádění kontrol jejich stálosti
	g) výčet předpokládaných měřicích laboratoří,
	h) navrhovaný způsob likvidace vzorků odebíraných za havarijní situace.


	§ 18
	Požadavky na obsah programu monitorování výpustí nebo okolí
	(1) Program monitorování výpustí nebo okolí
	a)  musí být navržen takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby při prováděném monitorování radiační situace umožňoval ověření požadavků limitování ozáření, prokazování, že radiační ochrana je optimalizována, a zajištění dalších požadavků na bezpečné p...
	b) slouží ke kontrole dodržování povolených výpustí nebo podmínek povolení a k včasnému zjištění a zhodnocení případných úniků a jejich důsledků na obyvatelstvo v okolí pracoviště a na životní prostředí
	c) stanovuje monitorovací úrovně, což jsou hodnoty sledovaných dozimetrických veličin rozhodné pro zahájení určitých postupů nebo opatření stanovených v programu monitorování. Monitorovací úrovně se označují jako záznamová, vyšetřovací a zásahová.
	d) obsahuje:
	1. přehled monitorovacích míst s uvedením údajů podle § 6 odst. 6 pro normální a havarijní monitorování
	2. výčet monitorovaných položek s uvedením jejich členění do všech úrovní a výčet sledovaných dozimetrických veličin, které v nich budou měřeny
	3. výčet používaných metodik, rozsah a frekvence měření,
	4. výčet používaných měřicích a odběrových zařízení a jejich parametrů a určení frekvence provádění kontrol jejich stálosti
	5. rozsah a frekvence odběrů vzorků a měření pro normální a havarijní monitorování
	6. hodnoty monitorovacích úrovní a přehled příslušných opatření při jejich překročení
	7. frekvence předávání dat z jednotlivých monitorovacích sítí
	8. popis datového rozhraní pro předávání dat
	9. způsob likvidace vzorků odebíraných za havarijní situace



	§ 19
	Požadavky na obsah návrhu na monitorování okolí úložiště po uzavření
	(1) Návrh na monitorování okolí úložiště po uzavření obsahuje:
	a) vymezení okolí, v němž bude prováděno monitorování,
	b) přehled monitorovacích sítí, včetně výčtu monitorovacích míst s uvedením údajů podle § 6 odst. 6,
	c) výčet monitorovaných položek s uvedením jejich členění do všech úrovní a výčet sledovaných dozimetrických veličin, které v nich budou měřeny,
	d) výčet metodik, rozsah a frekvence měření,
	e) výčet používaných měřicích a odběrových zařízení a jejich parametrů a určení frekvence provádění kontrol jejich stálosti,
	f) navrhovaný způsob likvidace vzorků odebíraných za havarijní situace.


	§ 20
	Požadavky na obsah národního programu monitorování
	Národní program monitorování
	a) musí být navržen takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby při prováděném monitorování radiační situace umožňoval včasné zjištění vzniku radiační mimořádné situace na území České republiky.
	b) musí pro území České republiky zahrnovat požadavky na normální monitorování, první fázi havarijního monitorování a základní rozsah druhé fáze havarijního monitorování podle § 3 odst. 4 pro jednotlivé monitorovací sítě, s výjimkou hraničních sítí,
	c) musí obsahovat
	1. přehled monitorovacích sítí, včetně výčtu monitorovacích míst s uvedením údajů podle § 6 odst. 6,
	2. výčet monitorovaných položek s uvedením jejich členění do všech úrovní a výčet sledovaných dozimetrických veličin, které v nich budou měřeny,
	3. výčet metodik, rozsah a frekvence měření,
	4. vzor záznamu k údajům o vzorcích a měřeních podle § 8 odst. 1,
	5. hodnoty monitorovacích úrovní a přehled příslušných opatření při jejich překročení,
	6. specifikaci používaných měřicích a odběrových zařízení a jejich parametrů a určení frekvence kontroly jejich stálosti
	7. výčet měřicích laboratoří,
	8. požadavky na datové formáty a formu datového přenosu podle § 11,
	9. frekvence předávání dat a podrobnosti jejich přijímání v datovém středisku, včetně příslušných datových rozhraní,
	10. podrobnosti předávání dat pro všechny dodavatele dat, přijímání dat datovým střediskem,
	11. způsob likvidace vzorků odebíraných za havarijní situace
	12. vymezení monitorování pro správní orgány podle § 214P9P až 221P9P zákona a osoby podle § 88P9P atomového zákona.


	§ 21
	Účinnost
	Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
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	NAŘÍZENÍ VLÁDY
	ze dne
	o poplatcích na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
	§ 1
	Předmět úpravy
	Toto nařízení upravuje sazbu poplatku za žádost a sazbu udržovacího poplatku pro jednotlivé činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost podle § 36 atomového zákona.
	§ 2
	Sazba poplatku za žádost
	Sazba poplatku za žádost
	a) podle § 36 odst. 1 písm. a) atomového zákona činí, jedná-li se o žádost o vydání povolení k umístění
	1. jaderně energetického reaktoru s tepelným výkonem větším než 50 MW, 19 600 000 Kč,
	2. výzkumného reaktoru s nulovým výkonem, 8 400 000 Kč,
	3. výzkumného reaktoru s tepelným výkonem do 50 MW, 14 000 000 Kč,
	4. zařízení pro výrobu jaderného paliva, 19 600 000 Kč,
	5. zařízení pro skladování vyhořelého jaderného paliva, 14 000 000 Kč,
	6. zařízení pro skladování radioaktivních odpadů, 11 200 000 Kč,
	7. úložiště radioaktivního odpadu, s výjimkou úložišť obsahujících výlučně přírodní radionuklidy, 11 200 000 Kč,

	b) podle § 36 odst. 1 písm. b) atomového zákona činí, jedná-li se o žádost o vydání povolení k výstavbě
	1. jaderně energetického reaktoru s tepelným výkonem větším než 50 MW, 126 000 000 Kč,
	2. výzkumného reaktoru s nulovým výkonem, 14 000 000 Kč,
	3. výzkumného reaktoru s tepelným výkonem do 50 MW, 19 600 000 Kč,
	4. zařízení pro výrobu jaderného paliva, 84 000 000 Kč,
	5. zařízení pro skladování vyhořelého jaderného paliva, 19 600 000 Kč,
	6. zařízení pro skladování radioaktivních odpadů, 14 000 000 Kč,
	7. úložiště radioaktivního odpadu, s výjimkou úložišť obsahujících výlučně přírodní radionuklidy, 14 000 000 Kč,

	c) podle § 36 odst. 1 písm. c) atomového zákona činí, jedná-li se o žádost o vydání prvního povolení k provozu
	1. jaderně energetického reaktoru s tepelným výkonem větším než 50 MW, 42 000 000 Kč,
	2. výzkumného reaktoru s nulovým výkonem, 4 200 000 Kč,
	3. výzkumného reaktoru s tepelným výkonem do 50 MW, 11 200 000 Kč,
	4. zařízení pro výrobu jaderného paliva, 42 000 000 Kč,
	5. zařízení pro skladování vyhořelého jaderného paliva, 11 200 000 Kč,
	6. zařízení pro skladování radioaktivních odpadů, 11 200 000 Kč,
	7. úložiště radioaktivního odpadu, s výjimkou úložišť obsahujících výlučně přírodní radionuklidy, 11 200 000 Kč,
	8. pracoviště III. kategorie pro těžbu a zpracování uranové rudy, 11 200 000 Kč,

	d) podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona činí, jedná-li se o žádost o vydání povolení k jednotlivým etapám vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie pro těžbu a zpracování uranové rudy, s výjimkou dekontaminačních stanic na uzavřených ložiscích, 1 4...

	§ 3
	Sazba udržovacího poplatku
	Sazba udržovacího poplatku
	a) podle § 36 odst. 2 písm. a) bodu 1 atomového zákona činí za každý kalendářní měsíc, ve kterém trvala poplatková povinnost držitele povolení k provozu
	1. jaderně energetického reaktoru s tepelným výkonem větším než 50 MW, 2 100 000 Kč,
	2. výzkumného reaktoru s nulovým výkonem, 1 000 Kč,
	3. výzkumného reaktoru s tepelným výkonem do 50 MW, 1 000 Kč,
	4. zařízení pro výrobu jaderného paliva, 934 000 Kč,
	5. zařízení pro skladování vyhořelého jaderného paliva z jaderně energetického reaktoru, 234 000 Kč,
	6. zařízení pro skladování vyhořelého jaderného paliva z výzkumného reaktoru, 1 000 Kč,
	7. zařízení pro skladování radioaktivních odpadů, 117 000 Kč,
	8. úložiště radioaktivních odpadů, s výjimkou úložišť obsahujících výlučně přírodní radionuklidy, 175 000 Kč,

	b) podle § 36 odst. 2 písm. a) bodu 2 atomového zákona činí za každý kalendářní měsíc, ve kterém trvala poplatková povinnost držitele povolení k provozu pracoviště III. kategorie pro těžbu a zpracování uranové rudy, s výjimkou dekontaminačních stanic ...
	c) podle § 36 odst. 2 písm. b) bodu 2 atomového zákona činí za každý kalendářní měsíc, ve kterém trvala poplatková povinnost držitele povolení k jednotlivým etapám vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie pro těžbu a zpracování uranové rudy, s v...

	§ 4
	Účinnost
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	VYHLÁŠKA
	ze dne
	o schvalování typu a přepravě
	ČÁST první
	obecná ustanovení
	§ 1
	Předmět úpravy
	(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropského společenství pro atomovou energiiP0F P a upravuje
	a) pravidla pro určení štěpných látek, jejichž přeprava podléhá povolení, jejich klasifikaci a požadavky, které musí splňovat, a vymezuje technické požadavky pro určení obalového souboru k přepravě štěpných látek a požadavky na něj kladené,
	b) pravidla pro určení radioaktivních látek, jejichž přeprava podléhá povolení, jejich klasifikaci a požadavky, které musí splňovat, a vymezuje technické požadavky pro určení obalového souboru k  přepravě radioaktivních látek a požadavky na něj kladené,
	c) požadavky na obsah dokumentace pro povolení k přepravě,
	d) bližší určení obalového souboru pro přepravu, skladování nebo ukládání radioaktivní nebo štěpné látky, radioaktivní látky zvláštní formy a radioaktivní látky s malou rozptýlitelností, které podléhají schválení typu,
	e) rozsah, náplň a způsob provedení zkoušek nebo výpočtů a analýz k žádosti o schválení typu výrobku,
	f) obsah dokumentace zkoušek nebo výpočtů a analýz k žádosti o schválení typu výrobku,
	g) požadavky na oprávněnou právnickou osobu provádějící zkoušky a nezávislé ověření zkoušek nebo výpočtů a analýz k žádosti o schválení typu výrobku,
	h) rozsah a způsob provedení dokumentace k žádosti o schválení typu výrobku,
	i) způsob určení a nejvyšší přípustné hodnoty přepravního indexu, indexu bezpečné podkritičnosti, nefixované kontaminace a příkonu dávkového ekvivalentu a způsob určení kategorie radioaktivní zásilky,
	j) technické a organizační podmínky přepravy a dopravy radioaktivní nebo štěpné látky,
	k) požadavky na obsah, jazykové provedení a dostupnost dokumentace nezbytné k přepravě a dopravě radioaktivní nebo štěpné látky,
	l) způsob a rozsah vyrozumění správních orgánů a osob, jichž se doprava týká, o dopravě a lhůty k jeho provedení,
	m) způsob označování, vzhled a způsob užívání bezpečnostních značek k označování radioaktivní zásilky, dopravního prostředku k její přepravě a kontejneru k přepravě.
	n) Uvzory standardních dokumentů používaných v oblasti přeshraniční přepravy radioaktivního odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva.
	(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, v platném znění.

	CELEX: 32008D0312
	§ 2
	Pojmy
	Pro účely této vyhlášky se rozumí
	1. malý kontejner, jenž má všechny vnější rozměry menší než 1,5 m nebo jehož vnitřní obsah není větší než 3 mP3P,
	3. velký kontejner, kterým je kontejner nesplňujícíS Sdefinice uvedené výše v položkách 1. a 2. tohoto písmene,
	1. obalový soubor pro vyjmutou zásilku a vyjmutá zásilka,
	2. obalový soubor typu IP-1 a průmyslová zásilka typu IP-1 (typ IP-1),
	3. obalový soubor typu IP-2 a průmyslová zásilka typu IP-2 (typ IP-2),
	4. obalový soubor typu IP-3 a průmyslová zásilka typu IP-3 (typ IP-3),
	5. obalový soubor typu A a radioaktivní zásilka typu A,
	6. obalový soubor typu B(U) a radioaktivní zásilka typu B(U),
	7. obalový soubor typu B(M) a radioaktivní zásilka typu B(M),
	8. obalový soubor typu C a radioaktivní zásilka typu C;
	1. přírodní uran, včetně chemicky separovaného, ve kterém se vyskytují izotopy uranu v množství cca 99,28% hmot. P238PU, cca  0,72% hmot. P235PU a též nepatrné hmotnostní procento P234PU,
	2. ochuzený uran s menším hmotnostním podílem P235PU než má přírodní uran; v ochuzeném uranu se také vyskytuje nepatrný hmotnostní podíl P234PU,
	3. obohacený uran s vyšším hmotnostním podílem P235PU než 0,72% hmot.; v obohaceném uranu se rovněž vyskytuje nepatrný hmotnostní podíl P234PU.


	ČÁST druhá
	Přeprava radioaktivních látek a štěpných látek
	§ 3
	Štěpné a radioaktivní látky, k jejichž přepravě je třeba povolení, obalové soubory k přepravě štěpných a radioaktivních látek
	(1) Povolení je třeba k přepravě dodávky štěpných látek, pokud součet indexů bezpečné podkritičnosti (CSI) radioaktivních zásilek v jednom dopravním prostředku nebo přepravním kontejneru vykazuje hodnotu vyšší než 50 anebo pokud se jedná o dodávku jad...
	(2) Typy obalového souboru k přepravě štěpných látek se určí podle přílohy č. 3 této vyhlášky v závislosti na radioaktivním obsahu radioaktivní zásilky.
	(3) Obalový soubor musí splňovat následující požadavky části I přílohy č. 1 této vyhlášky:
	a) pro veškeré obalové soubory požadavky bodů 7. až 21.,
	b) pro obalové soubory pro vyjmuté zásilky požadavek bodu 22.,
	c) pro obalové soubory typu IP-1, IP-2 a IP-3 požadavky bodů 23. až 30.,
	d) pro obalové soubory pro přepravu 0,1 kg a více hexafluoridu uranu požadavky bodů 31. až 33., resp. alternativně bodu 34.,
	e) pro obalové soubory typu A požadavky bodů 35. až 51.,
	f) pro obalové soubory typu B(U) požadavky bodů 52. až 66.,
	g) pro obalové soubory typu B(M) požadavky bodů 67. a 68.,
	h) pro obalové soubory typu C požadavky bodů 69. až 72.,
	i) pro obalové soubory obsahující štěpné látky požadavky bodů 73. až 86. a
	j) pro obalové soubory typu D, resp. typu S příslušné požadavky přílohy č. 2 této vyhlášky.

	(4) Pokud radioaktivní zásilky v dodávce obsahují pouze štěpné látky, které splňují požadavky bodu 17. přílohy č. 3 této vyhlášky, jsou vyjmuty z požadavků na radioaktivní zásilky obsahující štěpné látky daných ustanoveními bodů 73. až 86. části I pří...
	(5) Dále je třeba povolení k přepravě dodávky
	a) obsahující radioaktivní zásilku radioaktivních látek zvláštní formy o aktivitě vyšší než 3.10P3P hodnoty AR1R nebo radioaktivních látek jiných než zvláštní formy o aktivitě vyšší než 3.10P3P hodnoty AR2R nebo radioaktivních látek o aktivitě vyšší n...
	b) radioaktivních látek v obalových souborech typu B(M), které nejsou konstruovány pro rozsah teplot od minus 40PºPC do plus 70PºPC nebo jsou konstruovány tak, aby bylo umožněno občasné kontrolované větrání,
	c) radioaktivních látek plavidlem k tomu určeným se stanoveným programem zajištění radiační ochrany,
	d) radioaktivních látek, obsahujících nuklidy, jejichž hodnoty AR1R a AR2R, neuvedené v tabulce 2. Základní hodnoty radionuklidů přílohy č. 3 této vyhlášky, byly stanoveny výpočtem,
	e) radioaktivních látek, obsažených v nástrojích nebo výrobcích a obsahujících nuklidy, pro něž hodnoty pro vyjmutí dodávky uvedené ve sloupci 5 tabulky 2. Základní hodnoty radionuklidů přílohy č. 3 této vyhlášky, byly nahrazeny hodnotami vypočtenými ...

	(6) Typy obalového souboru k přepravě radioaktivních látek, které nejsou štěpnými látkami se určí podle přílohy č. 3 této vyhlášky v závislosti na radioaktivním obsahu radioaktivní zásilky.
	(7) Obalový soubor musí splňovat požadavky ustanovení § 3 odst. 3, kromě písm. i).

	§ 4
	Přepravní index, index bezpečné podkritičnosti, kategorie radioaktivní zásilky nefixovaná kontaminace a příkon dávkového ekvivalentu
	(1) Způsob určení
	a) přepravního indexu (TI) pro radioaktivní zásilku, přepravní obal, kontejner, nebalené látky LSA-I nebo nebalené SCO-I je stanoven v příloze č. 4 této vyhlášky v bodech 23. a 24. „Určení přepravního indexu“, indexu bezpečné podkritičnosti (CSI) pro ...
	b) indexu bezpečné podkritičnosti pro radioaktivní zásilku je stanoven v části I. přílohy č. 1 této vyhlášky v bodech 84. „Hodnocení souboru radioaktivních zásilek za normálních podmínek přepravy“, 85. „Hodnocení souboru radioaktivních zásilek za podm...
	c) kategorie radioaktivní zásilky je stanoven v příloze č. 4 této vyhlášky v bodě 29. „Kategorie“.

	(2) Nejvyšší přípustné hodnoty pro radioaktivní zásilky, přepravní obaly a přepravní prostředky, pokud se vztahují na
	d) přepravní index, index bezpečné podkritičnosti a na příkon dávkového ekvivalentu na površích a v daných vzdálenostech od nich jsou určeny v příloze č. 4 této vyhlášky v bodech 26. až 28., „Meze pro přepravní index, index bezpečné podkritičnosti a p...
	e) kontaminaci jsou určeny v bodech 8., 9. a 13., 14. „Požadavky na kontrolu kontaminace a zajištění netěsných radioaktivních zásilek“ přílohy č. 4 této vyhlášky.


	§ 5
	Technické a organizační podmínky přepravy a dopravy radioaktivní nebo štěpné látky
	(1) Technické a organizační podmínky
	a) před první a před každou další přepravou radioaktivních anebo štěpných látek jsou určeny v bodě 1. „Požadavky před první přepravou“ a bodech 2. a 3. „Požadavky před každou přepravou“ přílohy č. 4 této vyhlášky,
	b) k zajištění přepravy jednotlivých druhů radioaktivních zásilek jsou určeny v bodech 4. až 6. „Přeprava jiných věcí“, 7. „Ostatní nebezpečné vlastnosti obsahu“, 8. až 14. „Požadavky na kontrolu kontaminace a zajištění netěsných radioaktivních zásile...
	c) k bezpečnému oddělení radioaktivních zásilek, přepravních obalů nebo kontejnerů obsahující radioaktivní látky a dále některých nebalených radioaktivních látek od personálu, obyvatelstva, nevyvolaného fotografického filmu a ostatních nebezpečných vě...
	d) k bezpečnému umístění dodávky radioaktivních zásilek na (v) dopravním prostředku a při tranzitním skladování jsou určeny v bodech 64. až 67. „Umísťování dodávky na (v) dopravním prostředku a při tranzitním skladování“ přílohy č. 4 této vyhlášky,
	e) k bezpečnému vzájemnému oddělování skupin radioaktivních zásilek obsahujících štěpné látky během přepravy a tranzitního skladování jsou určeny v bodech 68 až 70 „Dodatečné požadavky na přepravu a tranzitní skladování štěpných látek“ přílohy č. 4 té...

	(2) Další požadavky k zajištění bezpečné přepravy jsou určeny v příloze č. 4 této vyhlášky, a to pokud se vztahují
	a) na přepravní doklady a značení obecně v bodech 45. až 61. „Odpovědnost přepravce“,
	b) na přepravu po železnici a silnici, v bodech 71. až 74. „Dodatečné požadavky vztahující se na přepravu po železnici a silnici“,
	c) na přepravu plavidly, v bodech 75. a 76. „Dodatečné požadavky vztahující se na přepravu plavidly“,
	d) na leteckou přepravu, v bodech 77. až 79. „Dodatečné požadavky vztahující se na leteckou přepravu“,
	e) na mezinárodní přepravu poštou, v bodech 80. a 81. „Dodatečné požadavky vztahující se na mezinárodní přepravu poštou“,
	f) na ostatní náležitosti přepravy, týkající se zejména dopravce, v bodech 55. a 82. až 88.


	§ 6
	Požadavky na dokumentaci nezbytnou k přepravě a dopravě radioaktivní anebo štěpné látky
	Požadavky
	a) na náležitostí popisu dodávky v přepravním dokladu stanovuje bod 46. přílohy č. 4 této vyhlášky,
	b) na přepravní dokumentace stanovují body 47. až 53. „Prohlášení nebo potvrzení přepravce“ přílohy č. 4 této vyhlášky,
	c) na dokumentaci a provozní předpisy, jejichž dostupnost musí zajistit přepravce dopravci a které musí mít k disposici stanovují body 54. až 56. „Informace pro dopravce“ a bod 61 „Dokumentace a provozní předpisy, které musí mít přepravce k dispozici“...
	d) na dokumentaci k žádosti o povolení přepravy, vyžaduje-li přeprava povolení podle § 9 atomového zákona, stanovuje příloha č. 2 k atomovému zákonu Rozsah a obsah dokumentace k povolení v části 4. Dokumentace k povolení přepravy radioaktivní a štěpné...
	e) na nezbytné výchozí údaje pro výpočet individuálních dávek pracovníků přepravy a jednotlivců z kritické skupiny obyvatel a příslušných kolektivních dávek za běžných podmínek a normálních podmínek přepravy a za podmínek nehody při přepravě pro přepr...
	1. předpokládané použití nástroje nebo výrobku a obsažené v něm radionuklidy,
	2. maximální aktivita radionuklidů v nástroji nebo výrobku,
	3. maximální příkony dávkového ekvivalentu na povrchu a ve vzdálenosti 1 m od nástroje nebo výrobku,
	4. chemická a fyzikální forma radionuklidů v nástroji nebo výrobku,
	5. konstrukce nástroje nebo výrobku, zejména zádržný systém a systém stínění záření obsažených radionuklidů,
	6. použitý integrovaný systém řízení včetně zajištění jakosti a toho, že nástroje nebo výrobky jsou vyrobeny podle projektových specifikací,
	7. verifikační postupy k  nepřekročení mezí aktivity radionuklidů a příkonů dávkového ekvivalentu deklarovaných pro nástroj nebo výrobek,
	8. nejvyšší počet nástrojů nebo výrobků, který se předpokládá přepravovat v jedné dodávce a ročně.


	§ 7
	Způsob vyrozumění správních orgánů a osob, jichž se týká, o dopravě
	Způsob vyrozumění
	a) příslušných zahraničních úřadů a Úřadu v případě mezinárodních přeprav je určen v odstavcích 57. až 60. „Vyrozumění příslušných úřadů“ přílohy č. 4 této vyhlášky,
	b) dopravce přepravcem o nutných opatřeních při dopravě určují body 54. až 56. „Informace pro dopravce“ přílohy č. 4 této vyhlášky.

	§ 8
	Způsob označování, vzhled a způsob užívání bezpečnostních značek k označování radioaktivní zásilky a dopravního prostředku k její přepravě
	(1) Čísla OSN a správný přepravní název jednotlivých radioaktivních zásilek podle tabulky 1. přílohy č. 3 této vyhlášky ke správnému označování radioaktivních zásilek stanoví bod 30. přílohy č. 4 této vyhlášky. Způsob jejich označování je pak podrobně...
	(2) Způsob užívání bezpečnostních značek k dalšímu označování radioaktivní zásilky je určen v bodech 38. a 39. „Opatřování bezpečnostními značkami“ a způsob vyplnění bezpečnostních značek popisuje bod 40. „Vyplnění bezpečnostních značek podle radioakt...
	(3) Způsob užívání bezpečnostních značek k označování přepravních obalů, kontejnerů a dopravních prostředků velkými bezpečnostními značkami a tabulkami je určen v bodech 43. a 44. „Opatřování velkými bezpečnostními značkami a tabulkami“ přílohy č. 4 t...
	(4) Vzhled a rozměry třílistého symbolu radioaktivity, bezpečnostních značek, velkých bezpečnostních značek a tabulek ukazují obrázky 1. až 7. přílohy č. 4 této vyhlášky.


	ČÁST Třetí
	SCHVALOVÁNÍ TYPU
	§ 9
	Výrobky podléhající schválení typu
	(1) Schválení typu podléhají druhy obalových souborů určených pro přepravu anebo skladování anebo ukládání radioaktivních anebo štěpných látek, včetně radioaktivních odpadů, kterými jsou
	a) obalové soubory typu IP - 2 a IP - 3 pro přepravu štěpných látek, kromě těch, které splňují požadavky bodu 17. přílohy č. 3 této vyhlášky,
	b) obalové soubory pro přepravu 0,1 kg a více hexafluoridu uranu,
	c) obalové soubory typu A pro přepravu štěpných látek, kromě těch, které splňují požadavky bodu 17. přílohy č. 3 této vyhlášky,
	d) obalové soubory typu B(U), B(M) a C pro přepravu radioaktivních anebo štěpných látek,
	e) obalové soubory pro přepravu radioaktivních anebo štěpných látek vyžadujících vícestranné schválení na základě a podle právního předpisu Evropské unie4TP1F1)P4T nebo jiného právního předpisu4TP2F2)P4T,
	f) obalové soubory typu D, určené k ukládání vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva nebo radioaktivních odpadů vzniklých jeho přepracováním,
	g) obalové soubory typu S, určené ke skladování radioaktivních anebo štěpných látek anebo radioaktivních odpadů, a to pro radioaktivní látky zvláštní formy, jejichž aktivita převyšuje hodnoty AR1R, nebo pro radioaktivní látky jiné než zvláštní formy, ...

	(2) Schválení typu podléhají všechny radioaktivní látky zvláštní formy a radioaktivní látky s malou rozptýlitelností.

	§ 10
	Rozsah, náplň a způsob provedení zkoušek a obsah jejich dokumentace a požadavky na dokumentaci k žádosti o schválení typu
	(1) Rozsah náplň a způsob provedení zkoušek pro jednotlivé typy obalových souborů pro přepravu radioaktivních anebo štěpných látek, radioaktivní látky zvláštní formy a radioaktivní látky s malou rozptýlitelností specifikuje příloha č. 1 této vyhlášky,...
	(2) Osoba, která provádí zkoušky pro jednotlivé typy obalových souborů pro přepravu radioaktivních anebo štěpných látek, radioaktivní látky zvláštní formy a radioaktivní látky s malou rozptýlitelností musí splňovat následující:
	a) má pracoviště vybavené pro příslušné zkoušky podle TS-G-1.1 (Rev. 1) (Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safety Transport of Radioactive Material, Safety Guide, IAEA Safety Standard Series No. TS-G-1.1, IAEA, Vienna, 2008),
	b) má zpracovány postupy pro příslušné zkoušky podle SSR-6 (= publikace IAEA Regulations for the Safety Transport of Radioactive Material, 2012 Edition, Safety Standard Series, No. SSR-6, IAEA, Vienna, 2012),
	c) má pracovníky vyškolené pro příslušné zkoušky podle TS-R-1,
	d) je držitelem nejméně certifikátu ISO 9001, pokud jde o systém řízení,
	e) není ve vztahu závislosti se žadatelem o zkoušku.

	(3) Osoba oprávněná k provádění výpočtů, analýz atd. anebo nezávislých ověření těchto výpočtů, analýz atd. místo zkoušek pro jednotlivé typy obalových souborů pro přepravu radioaktivních anebo štěpných látek, radioaktivní látky zvláštní formy a radioa...
	a) používá k takovým výpočtům, analýzám atd. pouze výpočtové programy, které prošly s kladným výsledkem procesem hodnocení výpočtových programů ve stanovené oblasti pro potřeby Úřadu a byly zařazeny mezi ověřené programy do souboru hodnocených program...
	b) má pracovníky vyškolené pro příslušné zkoušky podle TS-R-1,
	c) je držitelem nejméně certifikátu ISO 9001, pokud jde o systém řízení,
	d) není ve vztahu závislosti se žadatelem o zkoušku; nezávislost je vyžadována pouze pro nezávislé ověřování výpočtů, analýz atd.

	(4) Dokumentace k žádosti o schválení typu pro jednotlivé typy obalových souborů pro přepravu radioaktivních anebo štěpných látek, radioaktivních látek zvláštní formy a radioaktivních látek s malou rozptýlitelností je dokumentace zkoušek výrobků anebo...
	a) u obalových souborů dokumentace zkoušek podle bodů 13 až 37 části II přílohy č. 1 této vyhlášky příslušných jednotlivým typům obalových souborů s vyhodnocením výsledků, které se provádí v souladu s body 1 a 2 částí II přílohy č. 1 této vyhlášky; vy...
	1. pro veškeré obalové soubory požadavky bodů 7. až 21.,
	2. pro obalové soubory pro vyjmuté zásilky požadavek bodu 22.,
	3. pro obalové soubory typu IP-1, IP-2 a IP-3 požadavky bodů 23. až 30.,
	4. pro obalové soubory pro přepravu 0,1 kg a více hexafluoridu uranu požadavky bodů 31. až 33., resp. alternativně bodu 34.,
	5. pro obalové soubory typu A požadavky bodů 35. až 51.,
	6. pro obalové soubory typu B(U) požadavky bodů 52. až 66.,
	7. pro obalové soubory typu B(M) požadavky bodů 67. a 68.,
	8. pro obalové soubory typu C požadavky bodů 69. až 72.,
	9. pro obalové soubory obsahující štěpné látky požadavky bodů 73. až 86. a
	10. pro obalové soubory typu D, resp. typu S příslušné požadavky přílohy č. 2 této vyhlášky.
	b) u radioaktivních látek zvláštní formy dokumentace zkoušek podle bodů 4. až 11. části II přílohy č. 1 této vyhlášky s vyhodnocením výsledků, které se provádí v souladu s body 1. a 2. části II přílohy č. 1 této vyhlášky; vyhodnocení dokládá splnění p...
	c) u radioaktivních látek s malou rozptýlitelností dokumentace zkoušek podle bodů 3. a 12. části II přílohy č. 1 této vyhlášky s vyhodnocením výsledků, které se provádí v souladu s body 1. a 2. části II přílohy č. 1 této vyhlášky; vyhodnocení dokládá ...



	ČÁST ČTVRTÁ
	Ustanovení závěrečná
	§ 11
	Účinnost
	Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
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	VYHLÁŠKA
	ze dne
	o požadavcích na projekt jaderného zařízení
	§ 1
	Předmět úpravy
	Tato vyhláška upravuje
	a) požadavky na obsah dokumentace pro povolovanou činnost,
	b) výčet bezpečnostních funkcí, které musí jaderné zařízení plnit a jejich rozdělení do kategorií podle významu pro jadernou bezpečnost,
	c) bezpečnostní třídy a kritéria pro zařazení vybraných zařízení do těchto tříd,
	d) způsob zajištění ochrany do hloubky,
	e) obsah požadavků na projekt jaderného zařízení podle odstavce 1, odstavce 2 písm. a), b), e), g), i), k), l) a m) a odstavce 3 zákona.

	ČÁST první
	Všeobecná ustanovení
	§ 2
	Pojmy
	Pro účely této vyhlášky se rozumí
	f) abnormálním provozem stav jaderného zařízení, odchylující se od normálního provozu, jehož výskyt lze při provozu jaderného zařízení očekávat; a který nemůže vést k závažnému poškození jeho systémů, konstrukcí a komponent, důležitých pro jadernou be...
	g) bezpečnostním limitem mezní hodnota provozního parametru, jejíž překročení znamená ohrožení jaderné bezpečnosti nebo radiační ochrany,
	h) bezpečnostní rezervou hodnota rozdílu mezi bezpečnostním limitem a kritériem přijatelnosti,
	i) bezpečnostními systémy systémy, určené ke spolehlivému splnění základních bezpečnostních funkcí při událostech abnormálního provozu a základních projektových nehodách,
	j) bezpečným stavem jaderného zařízení stav normálního provozu a stav při a po událostech abnormálního provozu a v havarijních podmínkách, ve kterém je reaktor nebo jaderný materiál podkritický a jsou dlouhodobě zajištěny základní bezpečnostní funkce,
	k) havarijními podmínkami všechny stavy jaderného zařízení nad rámec abnormálního provozu, zahrnující základní projektové nehody a rozšířené projektové podmínky včetně těžkých havárií,
	l) jednoduchou poruchou událost, vedoucí ke ztrátě schopnosti některého systému, konstrukce nebo komponenty vykonávat stanovenou funkci, při níž jsou funkce ostatních systémů, konstrukcí a komponent zachovány; následné poruchy v témže systému vedoucí ...
	m) kvalifikací systému, konstrukce a komponenty na prostředí udržovaný dokumentovaný průkaz prověření shody vlastností systému, konstrukce nebo komponenty s projektovými požadavky, zaměřený na schopnost plnění funkce v nestandardních podmínkách (v prů...
	n) normálním provozem stav jaderného zařízení, při kterém jsou dodrženy limity a podmínky bezpečného provozu,
	o) ozářeným palivem palivo, které v aktivní zóně reaktoru prodělalo štěpné reakce
	p) palivovým elementem jaderný materiál hermeticky uzavřený pokrytím,
	q) palivovým souborem seskupení palivových elementů, které jsou do jaderného reaktoru zaváženy a vyjímány z něj jako jeden celek,
	r) palivovým systémem projektem určená sestava palivových souborů, a dalších komponent aktivní zóny, nezbytných k řízení reaktivity a udržení projektové struktury palivových souborů v aktivní zóně reaktoru,
	s) poruchou ze společné příčiny poruchy či selhání několika systémů, komponent nebo konstrukcí způsobená jednou specifickou událostí nebo příčinou současně,
	t) porušením palivových elementů narušení hermetičnosti pokrytí palivového elementu, umožňující únik radioaktivních látek z palivového elementu,
	u) postulovanou iniciační událostí odchylka od podmínek normálního provozu jaderného zařízení, která je nahodilá, předpokládaná a zahrnutá do projektových východisek, jejíž rozvoj může vést k abnormálnímu provozu nebo havarijním podmínkám,
	v) postulovanou vícenásobnou poruchou předpokládaná porucha nebo selhání několika prvků nebo zálohujících se systémů, vedoucí ke ztrátě bezpečnostní funkce systému vlivem stejné iniciační události nebo jiné příčiny,
	w) prakticky vyloučenými takové podmínky, stavy či události, jejichž výskyt je považován za prokazatelně fyzikálně nemožný nebo které jsou s vysokým stupněm věrohodnosti velmi nepravděpodobné,
	x) projektovým limitem kritérium přijatelnosti, používané pro ocenění schopnosti jaderného zařízení zajistit jeho funkci předpokládanou projektem; jsou to zejména limity, stanovené právními předpisy a na jejich základě odvozená projektová kritéria, od...
	y) rozšířenými projektovými podmínkami havarijní podmínky, závažnější než základní projektové nehody, které jsou uvažovány v procesu projektování a pro které se udrží ozáření osob pod odpovídajícími referenčními úrovněmi; musí zahrnovat i rozvoje těžk...
	z) stavy jaderného zařízení kategorie podmínek, ve kterých se může zařízení nalézat a které se dělí na:
	aa) stabilizovaným odstaveným stavem jaderného zařízení s reaktorem ustálený stav, dosažený působením bezpečnostních systémů, ve kterém je reaktor podkritický a jsou zajištěny základní bezpečnostní funkce
	bb) systémem ochranné obálky konstrukce, systémy a komponenty, určené projektem k zadržení radioaktivních látek a ionizujícího záření, unikajících z jaderného reaktoru a k ochraně jaderného reaktoru proti vnějším hrozbám,
	cc) technickým podpůrným střediskem pracovní skupina nebo skupiny vytvořené a vycvičené držitelem povolení, zajištující technickou podporu pracovníků obsluhy v souladu s postupy pro zvládání havarijních podmínek a podporu osob, určených držitelem povo...
	dd) těžkou havárií havarijní podmínky, při kterých došlo k vážnému poškození palivových souborů a nezvratné ztrátě struktury aktivní zóny reaktoru nebo systému bazénu skladování jaderného paliva v důsledku tavení jaderného paliva,
	ee) velkým únikem radioaktivních látek únik radioaktivních látek, který vyžaduje zavedení ochranných opatření k omezení ozáření osob a životního prostředí,
	ff) základní projektovou nehodou havarijní podmínky, pro které správná funkce bezpečnostních systémů zajistí, že nedojde k překročení referenčních úrovní, ani překročení limitů ozáření
	gg) základními bezpečnostními funkcemi specifické principy bezpečného využívání jaderné energie podle § 44 odst. 2 a 3 atomového zákona.


	ČÁST DRUHÁ
	Bezpečnostní cíle
	§ 3
	Základní bezpečnostní cíle aplikované v projektu
	(1) Základním prostředkem prevence vzniku podmínek nepříznivých z hlediska bezpečnosti i prostředkem zmírnění jejich následků musí být uplatnění základních principů bezpečného využívání jaderné energie při projektovém řešení jaderného zařízení i při v...
	(2) V procesu projektování musí být brán specifický zřetel na uplatnění prvků a postupů, umožňujících zacházení s radioaktivními odpady a budoucí vyřazení a likvidaci jaderného zařízení.
	(3) Již od počátečních fází procesu projektování jaderného zařízení a po celou dobu jeho životního cyklu musí být soustavně uvažován vliv lidského faktoru a ovlivňování lidského výkonu vlastnostmi jaderného zařízení včetně vlivu rozhraní člověk – stro...


	ČÁST TŘETÍ
	Obecné bezpečnostní principy aplikované při projektování
	§ 4
	(1) Jaderná zařízení musí být řešena tak, aby při přírodních jevech, které nelze prakticky vyloučit (zemětřesení, vichřice, záplavy a povodně, extrémní vnější teploty, extrémní teploty chladící vody, meteorologické srážky všech forem, vlhkost, námraza...
	(2) Při projektování jaderného zařízení se musí zohlednit:
	a) vlastnosti území, na které má být, nebo je jaderné zařízení umístěno a to v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu,
	b) kombinace účinků přírodních jevů nebo vnějších událostí, vyvolaných lidskou činností a stavů abnormálního provozu nebo havarijních podmínek, těmito jevy a událostmi způsobenými.

	(3) Při projektování nového jaderného zařízení i případných změn projektu jaderného zařízení musí být ověřovány možné změny znalostí o vlastnostech území, na kterých je jaderné zařízení umístěno, výsledky provozních zkušeností, mezinárodní zkušenosti,...
	(4) Znalosti o vlastnostech území musí být využity při vytváření a aktualizaci projektových východisek jaderného zařízení.

	§ 5
	(1) V projektu jaderného zařízení musí být uplatněna koncepce ochrany do hloubky, která musí být aplikována na všechny činnosti důležité pro jadernou bezpečnost. Základním prvkem ochrany do hloubky v jaderném zařízení musí být vytvoření řady zálohujíc...
	(2) U jaderných zařízení s reaktorem jsou fyzické bariéry obvykle tvořeny:
	a) strukturou materiálu (matricí) jaderného paliva s vysokou chemickou stabilitou a retenční schopností bránit úniku štěpných produktů,
	b) povlakem palivových elementů
	c) hermetickou hranicí primárního okruhu chlazení reaktoru a
	d) systémem ochranné obálky.

	(3) U jaderných zařízení uvedených v § 4 odst.2 písm. b) zákona, jejichž součástí není reaktor, mohou fyzické bariéry tvořit obalové soubory, a další systémy, konstrukce a komponenty pro výrobu, zpracování, skladování, manipulaci a ukládání jaderných ...
	(4) Fyzické bariéry u jaderných zařízení s reaktorem musí být chráněny odstupňovaným systémem nezávislých technických a organizačních opatření všech úrovní ochrany do hloubky, jejichž:
	a) první úroveň zajišťuje vhodným umístěním, projektem, zhotovením, údržbou a provozováním prevenci vzniku poruch technických zařízení a událostí a stavů abnormálního provozu,
	b) druhá úroveň zahrnuje řízení a zvládání stavů abnormálního provozu a detekci poruch, s cílem snížit potenciál rozvoje do havarijních podmínek zlepšením schopnosti jaderného zařízení zvládat události abnormálního provozu
	c) třetí úroveň zajišťuje prevenci a zvládání základních projektových nehod a rozšířených projektových podmínek s výjimkou těžkých havárií, a dosažení stabilizovaného odstaveného stavu a následně bezpečného stavu jaderného zařízení s tím, že cílem opa...
	d) čtvrtá úroveň ochranných opatření zahrnuje zvládání rozšířených projektových podmínek a zejména těžkých havárií v jaderném zařízení. Cílem opatření, zahrnutých v této úrovni, musí být:
	1. snížení pravděpodobnosti rozvoje a omezení rozsahu těžké havárie, a vzniku radiační mimořádné události na tak nízkou úroveň, jaká je rozumně dosažitelná a
	2.  prevence kontaminace rozsáhlých území na dlouhou dobu.

	e) čtvrtá úroveň musí zahrnovat záložní prostředky pro plnění základních bezpečnostních funkcí v případě, že shora uvedené tři úrovně ochranných opatření selžou následkem:
	1. málo pravděpodobných iniciačních událostí (požáry, vnější události),
	2. kombinací více poruch systémů, konstrukcí a komponent a
	3. nesprávným zásahem pracovníků obsluhy jaderného zařízení včetně možné kombinace s poruchou systémů, konstrukcí a komponent,

	f) pátá úroveň zahrnuje opatření na ochranu pracovníků jaderného zařízení při radiační nehodě a ochranná opatření na ochranu obyvatelstva a životního prostředí při radiační havárii podle požadavků Atomového zákona, v platném znění, a jeho prováděcích ...

	(5) Projektem musí být pomocí úrovní ochrany do hloubky dosažena v prakticky proveditelné míře, účinná prevence:
	a) ohrožení integrity a funkce fyzických bariér,
	b) ztráty funkce jedné nebo více fyzických bariér v důsledku iniciační události,
	c) ztráty funkce jedné fyzické bariéry v důsledku ztráty funkce jiné fyzické bariéry,
	d) ztráty funkce bariéry v důsledku chyb v obsluze nebo údržbě jaderného zařízení.

	(6) Projekt musí obsahovat technická a organizační opatření pro zvládání těžkých havárií, pokud by mohly vzniknout v důsledku extrémních vnějších jevů a neočekávaných kombinací poruch, a to tak, aby byla zajištěna co nejdéle funkce poslední fyzické ba...
	(7) V projektu se nesmí obecně připouštět provoz při porušení funkce jedné fyzické bariéry, zdůvodněný existencí ostatních fyzických bariér. Povolení odchylky od tohoto pravidla musí být zdůvodněno minimálně analýzou rizika pro vybrané režimy provozu.
	(8)  Projekt musí zajistit v prakticky proveditelném rozsahu nezávislost různých úrovní ochrany do hloubky tak, aby porucha systému, konstrukce nebo komponenty a ztráta bezpečnostní funkce jedné úrovně ochrany do hloubky nezhoršila účinnost bezpečnost...
	(9) Při projektování systémů pro zvládání rozvojů iniciačních událostí jednotlivými úrovněmi ochrany do hloubky mohou být pro vytváření systémů vyšší úrovně ochrany do hloubky sdíleny se systémy nižší úrovně ochrany do hloubky pouze ty systémy, konstr...

	§ 6
	Zajištění základních bezpečnostních funkcí
	(1) Projekt jaderného zařízení s jaderným reaktorem musí být proveden tak, aby při normálním a abnormálním provozu i v havarijních podmínkách byly projektem určené systémy, konstrukce a komponenty důležité pro jadernou bezpečnost schopny spolehlivě za...
	(2) Pro zajištění základních bezpečnostních funkcí musí být přednostně použity inherentně bezpečné prvky, např. prvky využívající k řízení reaktivity záporných fyzikálních zpětných výkonových vazeb a nezávislé vícenásobně zálohované aktivní systémy, k...
	(3) Pro zajištění základních bezpečnostních funkcí musí být do projektu jaderného zařízení začleněny systémy odvodu tepla do okolního prostředí a spolehlivé zdroje energie, které umožní odvádět teplo ve všech provozních stavech, i v havarijních podmín...

	§ 7
	Kategorizace vybraných zařízení zařazením do bezpečnostních tříd
	(1) Dílčí systémy, konstrukce a komponenty jaderného zařízení jsou v procesu projektování členěny z hlediska vlivu na jadernou bezpečnost na:
	a) systémy, konstrukce a komponenty nedůležité pro jadernou bezpečnost
	b) systémy, konstrukce a komponenty s vlivem na jadernou bezpečnost
	c) systémy, konstrukce a komponenty důležité pro jadernou bezpečnost a plnící bezpečnostní funkce (vybraná zařízení), zahrnující:
	1. systémy, konstrukce a komponenty, jejichž selhání může vest k ozáření pracovníků nebo obyvatelstva,
	2. systémy, konstrukce a komponenty určené pro prevenci rozvoje postulovaných iniciačních událostí do havarijních podmínek,
	3. prostředky sloužící k omezení (zmírnění) důsledků selhání zařízení,


	(2) Prostředky sloužící k omezení (zmírnění) důsledků selhání zařízení se dělí na
	a) systémy, konstrukce a komponenty související s jadernou bezpečností, které nejsou částí bezpečnostních systémů,
	b) bezpečnostní systémy, určené ke spolehlivému splnění základních bezpečnostních funkcí při událostech abnormálního provozu a základních projektových nehodách, a které jsou tvořeny:
	1. ochrannými systémy, které monitorují bezpečnostně důležité veličiny nebo stavy jaderného zařízení a které automaticky vyvolají zásah k prevenci nebezpečných či potenciálně nebezpečných podmínek
	2. výkonnými systémy, tvořenými souborem systémů, které od iniciace ochrannými systémy zajišťují příslušné bezpečnostní funkce,
	3. podpůrnými systémy, zajišťujícími podpůrné funkce pro funkci ochranných a výkonných systémů.


	(3)  Aby byla zajištěna odpovídající výkonnost, spolehlivost a funkčnost systémů, konstrukcí a komponent při plnění bezpečnostní funkce, musí být systémy, konstrukce a komponenty důležité pro jadernou bezpečnost, zahrnující technické i programové vyba...
	a) technické požadavky a normy na jejich návrh, výrobu, montáž, kontroly a údržbu,
	b) požadavky na zajištěné zásobování energií a prokázanou odolnost (kvalifikaci) na podmínky pracovního prostředí a zátěží od vnějších vlivů,
	c) požadavky na zaručenou pohotovost pro provedení bezpečnostní funkce, předpokládané v bezpečnostních analýzách,
	d) požadavky na zajištění kvality.
	(4) Kategorizace podle závažnosti bezpečnostní funkce musí vycházet z analýz provedených deterministickými metodami, doplněných hodnocením pravděpodobnostními metodami při uvážení těchto faktorů:
	a) jaký je následek selhání při provedení bezpečnostní funkce;
	b) jaká je četnost výskytu postulovaných iniciačních událostí, pro které by mohlo být požadováno plnění bezpečnostní funkce;
	c)  jaký je příspěvek bezpečnostní funkce k dosažení stabilizovaného odstaveného stavu, nebo bezpečného stavu jaderného zařízení.

	(5) Musí být provedena kategorizace bezpečnostních funkcí, které jsou potřebné pro zajištění základních bezpečnostních funkcí ve všech stavech jaderného zařízení a úrovních ochrany do hloubky. Jsou to zejména ty, které jsou zaručeny v havarijních anal...
	(6) Bezpečnostní funkce se dělí do dvou základních kategorií:
	a) Pasivní bezpečnostní funkcí systému, konstrukce nebo komponenty je bezpečnostní funkce zajišťovaná bez vnější dodávky energie a bez řízené iniciace. Funkce je zajišťována odolností a vhodným uspořádáním systému, konstrukce nebo komponenty samovolně.
	b) Aktivní bezpečnostní funkcí systému, konstrukce, nebo komponenty je bezpečnostní funkce, působící na základě iniciace jiným systémem nebo pracovníky obsluhy při využití projektem určených zdrojů energie a dalších médií. Může to být i využití naakum...
	(7) Z hlediska závažnosti důsledků selhání bezpečnostní funkce se považuje selhání:
	1. když vede k úniku radioaktivních látek, vyvolávajícímu překročení limitů ozáření obyvatelstva,
	2. nebo způsobí překročení kritérií přijatelnosti pro základní projektové nehody v jaderném zařízení,
	1. když vede k úniku radioaktivních látek, který nezpůsobí překročení limitů ozáření obyvatelstva,
	2. nebo způsobí překročení kritérií přijatelnosti pro události abnormálního provozu,

	(8) Závažnost selhání je dále hodnocena podle frekvence havarijní iniciace funkce, která odpovídá uvažované frekvenci výskytu postulované iniciační události, pro jejíž zvládání je funkce iniciována.
	(9) Důležitost dosaženého cíle se hodnotí velikostí příspěvku bezpečnostní funkce k dosažení odstaveného stabilizovaného stavu a bezpečného stavu jaderného zařízení.
	(10) Vybraná zařízení, která plní více funkcí, musí být zařazena do bezpečnostní třídy, která odpovídá jejich bezpečnostní funkci s největším vlivem na bezpečnost.
	(11) Pomocná zařízení, zajišťující provozuschopnost vybraných zařízení , musí být také zařazena do bezpečnostních tříd stejným způsobem
	(12) Porucha pomocného zařízení nesmí omezit plnění bezpečnostních funkcí redundantních částí bezpečnostních systémů, nebo systémů, zajišťujících pro ně diverzní bezpečnostní funkce
	(13) Selhání bezpečnostní funkce první úrovně ochrany do hloubky smí mít maximálně méně závažné důsledky, odpovídající událostem abnormálního provozu, selhání funkce druhé úrovně ochrany do hloubky smí mít maximálně středně závažné důsledky, odpovídaj...
	(14) Součástí projektu jaderného zařízení musí být i postupy pro vypracování dokumentace vybraných zařízení, ověřující a validující jejich pevnostní i seismickou odolnost, funkčnost a spolehlivost po celou dobu jejich projektové životnosti v prostředí...
	(15) Běžně užívaná kritéria pro zařazení vybraných zařízení do bezpečnostních tříd na základě kategorizace bezpečnostních funkcí jsou pro některá jaderná zařízení specifikována v příloze 1 tohoto předpisu.

	§ 8
	Řízení a zabezpečování kvality v procesu projektování
	(1) Musí být zaveden systém řízení, aplikující požadavky na zabezpečení kvality, kterým zajistí, že jakékoliv činnosti, záměry a požadavky nebudou řešeny jednotlivě či odděleně od požadavků bezpečnosti.
	(2) Vztahy a odpovědnosti jednotlivých účastníků procesu projektování a s ním souvisejících procesů musí být jednoznačně stanoveny.
	(3) Pro činnosti při projektování v období před uvedením jaderného zařízení do provozu musí být formálně ustanovena právně i odborně způsobilá osoba (organizace), odpovědná za celý proces projektování a zajištění integrity projektu v období výstavby a...
	(4) Držitel povolení k provozu jaderného zařízení musí ve svém systému řízení zavést odpovídající opatření, aby zajistil dostatečnou znalost všech stránek projektu, nutných pro zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany při provozu i v případě z...

	§ 9
	Ověřené metody a technologie
	(1) Projekt jaderného zařízení musí přednostně používat současné, avšak ověřené technologie a projektové metody a musí být v souladu s příslušnými předpisy a odpovídajícími projektem stanovenými národními nebo mezinárodními normami. Přínos nových meto...
	(2) Použité technické předpisy, normy, požadavky, pravidla, výpočetní programy pro činnosti při projektování musí být jednoznačně určeny, musí být zajištěna a ověřena jejich aplikovatelnost na jaderná zařízení a soulad s mezinárodně přijatou praxí. Po...


	ČÁST ČTVRTÁ
	ODOLNOST A OCHRANA PROTI NEBEZPEČÍ, PLYNOUCÍMU Z VLASTNOSTÍ ÚZEMÍ K UMÍSTĚNÍ JADERNÉHO ZAŘÍZENÍ A VNITŘNÍM RIZIKůM
	§ 10
	Projektová východiska
	(1) Musí být definována a dokumentována projektová východiska stanovující:,
	a) předpokládané stavy jaderného zařízení včetně v projektu předpokládaných vnitřních událostí na jaderném zařízení a jejich následků, jejich kategorie a jim příslušná kritéria přijatelnosti ,
	b) možné vnější vlivy a události a jejich kombinace, které mohou vést k nežádoucí změně stavu jaderného zařízení, a z toho plynoucí požadavky na odolnost projektu,
	c) specifikaci bezpečnostních a provozních funkcí a požadavků na vlastnosti systémů, konstrukcí a komponent důležitých pro jadernou bezpečnost, určených a nezbytných pro bezpečné zvládání jednotlivých kategorií stavů jaderného zařízení a pro plnění be...
	d) specifické předpoklady a hodnoty (kritéria přijatelnosti), představující ohraničující meze funkčnosti a bezpečnosti projektu (za kterých jsou uvedené funkce splněny), musí vycházet z právních předpisů, obecně uznávané praxe a nebo musí být odvozeny...
	e) v odůvodněných případech také metody analýz průkazů jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, fyzické ochrany, zvládání radiačních mimořádných událostí a další podpůrné informace.

	(2) Musí být specifikovány základní vnější projektové události na základě posouzení vhodnosti území a plnění kritérií pro umístění jaderného zařízení.
	(3) Nejméně příznivé události, vyplývající z hodnocení jednotlivých vlastností území za období, omezené vylučujícím kritériem, musí být určující pro stanovení základních vnějších projektových událostí. Pro vnější jevy, pro která není stanoveno vylučuj...
	(4) Základní vnější projektové události musí být srovnány s odpovídajícími historickými daty, aby bylo ověřeno, že jsou historicky známé události pokryty s dostatečnou rezervou.
	(5) Projektem musí být zajištěno, že pro základní vnější projektové události a jejich vysoce pravděpodobné kombinace bude zajištěno naplnění principů bezpečného využívání jaderné energie. Koncepce naplnění těchto principů v projektu musí být zaručena:
	a) odpovídající odolností vybraných zařízení a dalších zařízení, nedůležitých pro jadernou bezpečnost, jejichž porušení nebo selhání by mohlo ovlivnit vybraná zařízení, a to tak, aby s dostatečnou rezervou odolaly důsledkům vnějších vlivů,
	b) jak je to jen rozumně možné pasivními charakteristikami těchto zařízení a nebo dodatkovými pasivními opatřeními,
	c) zásahem bezpečnostních systémů a zásahem dalších systémů souvisejících s bezpečností na základě zásahů pracovníků obsluhy podle příslušných předpisů v případě touto událostí vyvolané nahodilé následné poruchy.

	(6) Koncepce naplnění principů bezpečného využívání jaderné energie musí být zajištěna i pro vnější události a jevy (rizika) a rozvoje událostí, spadající do rozšířených projektových podmínek. Koncepce musí:
	a) vzít v úvahu předpokládané možnosti rozvoje následků události,
	b) zajistit postupy a prostředky pro ověření stavu jaderného zařízení po události,
	c) vzít v úvahu, že událost tohoto typu může způsobit poruchy zálohujících se systémů, konstrukcí a komponent, více jaderných zařízení na jedné lokalitě, ztrátu regionální infrastruktury, vnějších dodavatelů a další možných protiopatření,
	d) zajistit, že zůstanou k dispozici dostatečné zdroje i na lokalitách s více jadernými zařízeními, u kterých se předpokládá sdílení pomocných zařízení a služeb,
	e) zajistit, aby nebyla negativně ovlivněna ochrana proti jiným v projektu uvažovaným vnitřním událostem.
	f) zahrnovat procesy monitorování a výstrahy, je-li výstražný systém realizovatelný. Je-li to možné, stanoví se intervenční úrovně sledovaných parametrů, které umožní zjednodušení aktivizace ochranných opatření a zahájení prověrek jaderného zařízení p...
	g) obsahovat opatření pro výměnu pracovníků a zajištění dodávek při dlouho trvajících událostech.

	(7) Při hodnocení vnějších jevů (rizik) a rozvojů událostí, spadající do rozšířených projektových podmínek a výběru rozumně proveditelných úprav projektu, zaměřených na možné extrémní události, musí být provedena analýza, která musí tak, jak je jen ro...
	a) stanovení úrovně závažnosti události, při které nebude možné zajistit plnění principů bezpečného využívání jaderné energie,
	b) dokladování dostatečných rezerv do ztráty odolnosti a funkčnosti systémů, konstrukcí a komponent důležitých pro jadernou bezpečnost,
	c) identifikaci, zhodnocení a uplatnění nejodolnějších prostředků, vhodných pro zajištění principů bezpečného využívání jaderné energie,
	d) dokladování splnění požadavků odstavce 6 písm. c), d).  a e) a § 9.

	(8) S využitím deterministických a pravděpodobnostních metod nebo jejich kombinací musí být sestaven seznam nahodilých samostatných postulovaných vnitřních iniciačních událostí, které mohou mít významný vliv na bezpečnost jaderného zařízení, a také tě...
	(9) Musí být provedena kategorizace vnitřních postulovaných iniciačních událostí s ohledem na předpokládanou četnost jejich výskytu a závažnost možné radiační mimořádné události v souladu s principy ochrany do hloubky. Pro každou kategorii postulovaný...
	(10) Kritéria přijatelnosti a technické požadavky musí být definovány i pro jednotlivá vybraná zařízení, zejména pro systémy, konstrukce a komponenty, tvořící fyzické bariéry proti úniku radioaktivních látek.
	(11) Projektová východiska a aktuální fyzický stav systémů, konstrukcí a komponent a jeho dokumentace musí být trvale v souladu. Projektová východiska musí být pravidelně hodnocena (např. při periodickém hodnocení bezpečnosti) a musí být provedeny jej...

	§ 11
	Hodnocení bezpečnosti
	(1) Hodnocení bezpečnosti projektu deterministickými metodami musí analyzovat a vyhodnotit odolnost systémů, konstrukcí a komponent jaderného zařízení proti vnějším vlivům, odezvu jaderního zařízení na postulované projektové iniciační události a na ví...
	a) správnost definování projektových východisek jaderného zařízení jako celku i jeho jednotlivých částí,
	b) plnění bezpečnostních funkcí a kritérií přijatelnosti,
	c) dostatečný konzervatizmus metod hodnocení a bezpečnostní rezervy,
	d) že zvládání projektem předpokládaných provozních stavů, základních projektových nehod a vybraných rozšířených projektových podmínek je možné zajistit zásahem automatické funkce bezpečnostních systémů v kombinaci s předepsanými zásahy pracovníků obs...
	e) správnost nastavení řídících a ochranných systémů; přijatelnost jejich odezvy, včetně zohlednění odezev plánovaných zásahů pracovníků obsluhy; správné zohlednění podmínek možných rušivých vlivů systémů nesouvisejících s bezpečností či falešného zap...

	(2) Hodnocení deterministickou metodou musí být prováděno pokud možno metodami a prostředky nejlepšího odhadu , které využitím reálných hodnot parametrů stanovují realistický průběh událostí a jejich následků jako odezvu skutečné konfigurace jaderného...
	(3) Pro každý projekt jaderného zařízení s reaktorem musí být vyvinuty a používány specifické pravděpodobnostní bezpečnostní analýzy rizika poškození aktivní zóny a úniků radioaktivních látek (PSA úrovně 1 a 2) tak, aby:
	a) příslušné modely obsahovaly všechny předpokládané provozní stavy jaderného zařízení a všechny podstatné iniciační události včetně vlivu vnitřních požárů, záplav, nepříznivých povětrnostních podmínek, seismických událostí a lidských zásahů,
	b) bylo prokázáno, že projekt je vyvážený tak, že žádný prvek nebo postulovaná iniciační událost nezpůsobuje nepřiměřeně vysoký příspěvek k celkovému riziku a že bariéry a úrovně ochrany do hloubky plní uspokojivě svoji funkci,
	c) bylo prokázáno, že existuje dostatečná prevence před vlivy malých odchylek parametrů jaderného zařízení, které by mohly způsobit velké změny jeho provozních podmínek zajištěním dostatečných rezerv.

	(4) Analýzy, provedené v rámci hodnocení bezpečnosti musí být ověřitelné a opakovatelné.
	(5) Součástí hodnocení jaderného zařízení musí být i vypracování průkazné dokumentace vybraných zařízení, ověřující jejich pevnostní i seismickou odolnost, funkčnost v odpovídajícím prostředí a životnost. Dynamické účinky proudu médií, nebo letících p...

	§ 12
	Základní projektové události
	(1) V analýzách základních projektových událostí musí být v projektu brány v úvahu jako postulované iniciační událost všechny reálně možné jednotlivé nahodilé samostatné poruchy a chybné zásahy pracovníků obsluhy, i představitelné kombinace jednotlivý...
	(2)  Při průkazu bezpečnosti projektu musí být prokázáno plnění základních bezpečnostních funkcí ve třetí úrovni ochrany do hloubky, a to konzervativně pouze se zásahy bezpečnostních systémů. Funkce ostatních systémů musí být zahrnuty tak, že zhoršují...
	(3) V analýzách postulovaných iniciačních událostí základních projektových nehod musí být uvažován výskyt nejzávažnější jednoduché poruchy aktivních bezpečnostních systémů. Avšak není třeba uvažovat selhání systémů, konstrukcí a komponent, plnících pa...
	(4) Při analýze postulované iniciační události a jejích dopadů musí být vliv bezpečnostních systémů zohledněn tak, aby jejich fungování odpovídalo jejich uspořádání, nejméně příznivému pro přijatelný průběh události. Jakékoliv selhání jiných systémů, ...
	(5) Musí být dokladováno, že vliv nejistot a výrobních tolerancí na výsledek analýz byl zohledněn s dostatečnou rezervou.

	§ 13
	Rozšířené projektové podmínky
	(1) S využitím kombinace deterministických a pravděpodobnostních metod a inženýrského úsudku musí být proveden výběr bezpečnostně nejvýznamnějších událostí, vyvolaných vznikem vícenásobných poruch o společné příčině v bezpečnostních systémech nebo neo...
	a) extrémní souběh více událostí, které se vyskytují běžně ve všech stavech jaderného zařízení,
	b) souběh událostí vyvolaných extrémními vnitřními událostmi, nebo vnějšími jevy (riziky)
	c) poruchy o společné příčině na vybraných zařízeních,
	d) souběh poruch všech reaktoru a skladů vyhořelého paliva na jedné lokalitě,
	e) události, které mají potenciál ovlivnit všechna jaderná a jiná technická zařízení na lokalitě, a způsobit interakci mezi nimi a ovlivnit i okolní infrastrukturu.

	(2) Musí být provedeny jejich bezpečnostní analýzy a stanoveny ty kombinace událostí, pro které musí být na rozumně proveditelné úrovni v projektu jaderného zařízení uplatněna odpovídající preventivní či zmírňující technická a organizační opatření pro...
	(3) Pro analýzy těchto rozšířených projektových podmínek mohou být stanovena méně konzervativní kritéria přijatelnosti, mohou být použity realistické předpoklady analýzy, není nutné uplatňovat kritérium jednoduché poruchy, lze uvažovat zásahy systémů ...
	(4) U provozovaných jaderných zařízení musí být vyhodnoceny i průběhy a radiační důsledky těžkých havárií, které nemají charakter prakticky vyloučených podmínek:
	a) za účelem identifikace prakticky proveditelných opatření pro prevenci vzniku a rozvoje havárií a pro řízení a zmírňování jejich následků,
	b) jako podklad pro vypracování návodů pro zvládání havárií a pro výcvik pracovníků obsluhy,
	c) jako podklad pro vypracování plánů na ochranu obsluhy a obyvatelstva a zavedení zmírňujících opatření k omezení dopadů úniků radioaktivních látek ohrožujících pracovníky, obyvatelstvo a životní prostředí.

	(5) U nově projektovaných jaderných zařízení musí být cílem analýz a odpovídajících technických a organizačních opatření v rámci projektu, aby
	a) těžké havárie aktivní zóny reaktoru, bazénů skladování vyhořelého a ozářeného jaderného paliva a dalších systémů pro manipulace s jadernými materiály, které by mohly vést na časné nebo velké úniky radioaktivních látek do okolí, byly prakticky vylou...
	b) u těžkých havárií, které nemají charakter prakticky vyloučených podmínek a jejichž radiační následky mohou být významné, bylo zajištěno, že budou nutná pouze omezená ochranná opatření pro obyvatelstvo, tj. nebude nutná evakuace obyvatel z bezprostř...

	(6) Přes tato opatření musí být i za situace, kdy by bylo možné považovat výskyt těžkých havárií za prakticky vyloučený, provedeny analýzy pro stanovení odpovídajících opatření ve čtvrté úrovni ochrany do hloubky pro postulované těžké havárie, odpovíd...
	(7) Analýzy událostí rozšířeních projektových podmínek musí:
	a) být provedeny ověřenými metodami a s použitím rozumné míry konzervativizmu,
	b) být kontrolovatelné, a s jasným vyhodnocením neurčitostí analýzy,
	c) identifikovat prostředky pro prevenci vážného poškození jaderného paliva a zmírnění průběhů těžkých havárií,
	d) vyhodnotit potenciální vnitřní a vnější radiologické důsledky,
	e) demonstrovat dostatečné rezervy do ztráty projektových charakteristik jaderného zařízení.,
	f) uvážit uspořádání jaderného zařízení, schopnosti jeho systémů, podmínek, spojených s vybranými scénáři a proveditelnost akcí, potřebných pro zvládání mimořádných událostí.
	g) odrážet výsledky PSA úrovně 1 a 2,
	h) určit koncový stav události, nejlépe dosažení bezpečného stavu jaderného zařízení a určit požadavky na dobu trvání funkce potřebných systémů, konstrukcí a komponent.

	(8) Musí být prokázáno, že systémy, konstrukce a komponenty, projektované pro prevenci a zvládání rozšířených projektových podmínek (včetně případných mobilních zařízení a jejich připojovacích bodů) mají dostatečnou kapacitu a schopnosti a jsou přizpů...
	(9) I v rozšířených projektových podmínkách musí projekt zajistit prostředky k dlouhodobému zajišťování podkritičnosti aktivní zóny a bazénu skladování vyhořelého a ozářeného jaderného paliva.
	(10) Lokality s jaderným zařízením musí být nezávislé na vnějších dodávkách energií a médií pro podporu těchto bezpečnostních funkcí minimálně pro období, pro které není s vysokou věrohodností prokázáno, že je možné je obnovit.


	ČÁST PÁTÁ
	POŽADAVKY NA VYBRANÁ ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA
	BEZPEČNOSTNÍCH FUNKCÍ
	§ 14
	Spolehlivost systémů, konstrukcí a komponent důležitých pro jadernou bezpečnost a odolnost proti poruchám
	(1) Projektem musí být zajištěno spolehlivé plnění bezpečnostních funkcí vybraných zařízení ve všech stavech jaderného zařízení včetně stavů, nastavených během provádění jeho nezbytných zkoušek i při očekávatelném nebo pravděpodobném selhání nebo nesp...
	(2) Projekt jaderného zařízení musí být dostatečně odolný proti selhání vybraných zařízení v důsledku jednoduché poruchy a proti jejich poruchám ze společné příčiny. K tomu musí být dostatečně uplatněny principy fyzického oddělení, funkční izolace a n...
	(3) V projektu musí být definovány potřebné vlastnosti jednotlivých vybraných zařízení a další doplňková opatření, které zajistí, aby vybrané zařízení bylo kvalifikované pro podmínky prostředí (např. teplotu, vlhkost, záření, seismické zatížení), kter...
	(4) Vybraná zařízení a pracovníci obsluhy musí být přiměřeně chráněni před dynamickými a jinými účinky poruch (padající a vržené předměty, vibrace či švihnutí potrubí, unikání kapalin, přetížení vyšším tlakem), na jejichž zvládání se podílí, pokud nen...
	(5) Systémy, konstrukce a komponenty jaderného zařízení musí být projektovány tak, aby tam, kde to je rozumně dosažitelné v případě poruchy či selhání některé z komponent systému přešly samovolně do bezpečného stavu, nebo tam, kde je to potřebné, zůst...
	(6) V projektu se musí vyloučit vzájemné ovlivňování systémů, konstrukcí a komponent důležitých pro jadernou bezpečnost a zajistit, že případné selhání či porucha vybraného zařízení zařazeného v nižší bezpečnostní třídě nemůže způsobit selhání vybraný...
	(7) Aktivace a řízení bezpečnostních systémů musí být automatizovány nebo tyto funkce musí být zajištěny pasivními systémy tak, aby zásah pracovníků obsluhy nebyl potřebný dříve než po 30 minutách od vzniku iniciační události s výjimkou případů, jejic...
	(8) Projekt musí zajistit, aby selhání bezpečnostních systémů a systémů, zajišťujících bezpečnost bazénů skladování vyhořelého paliva v důsledku poruchy o společné příčině nevedlo k závažnému poškození jaderného paliva a aby bylo dosaženo bezpečnostní...
	(9) V projektu musí být stanoven soubor požadavků a limitů pro provoz jaderného zařízení (na výkonu, při odstavení a při výměně paliva), které jsou základem pro limity a podmínky bezpečného provozu, a které musí být ověřeny bezpečnostními analýzami a ...
	(10) K zajištění potřebné spolehlivosti vybraného zařízení musí projektované systémy, konstrukce a komponenty umožňovat snadné seřízení, funkční testovatelnost, udržovatelnost zařízení a možnost provádět na něm provozní zkoušky a kontroly.

	§ 15
	Požadavky pro dlouhodobý bezpečný provoz
	(1) Zajišťování určených bezpečnostních funkcí v jednotlivých stavech jaderného zařízení v příslušných podmínkách pracovního prostředí a v kterékoliv etapě jeho životnosti, nebo jejich neovlivnění musí být zajištěno udržováním kvalifikace systémů, kon...
	(2) Všechna vybraná zařízení musí být projektována a udržována v provozu s dostatečnými bezpečnostními rezervami, které zohlední zhoršení vlastností materiálů, které může nastat vlivem stárnutí, únavy, opotřebení, neutronového křehnutí, eroze, koroze ...

	§ 16
	Aktivní zóna reaktoru a řízení reaktivity
	(1) Aktivní zóna a příslušné chladicí, řídicí a bezpečnostní systémy jaderného zařízení s reaktorem musí být schopny s rezervou zajistit, aby stanovené projektové limity pro aktivní zónu pro normální a abnormální provoz nebyly překročeny během libovol...
	(2) Aktivní zóna reaktoru a navazující chladicí, řídicí a bezpečnostní systémy musí zajistit, aby výsledný účinek okamžitých zpětných vazeb v aktivní zóně působil proti rychlému zvýšení reaktivity ve všech provozních stavech s kritickým reaktorem.
	(3) Mechanické části tvořící aktivní zónu nebo mechanické části umístěné v její blízkosti, včetně jejich upevnění, musí být řešeny tak, aby byly schopny odolat statickým a dynamickým účinkům při normálním a abnormálním provozu. V rozšířených projektov...
	(4) Funkce bezpečnostních systémů může být založena na pasivních principech, nebo musí být zajišťována sestavou ochranných systémů, bezpečnostních výkonných systémů a podpůrných bezpečnostních systémů, navržených a zálohovaných tak, aby byla zajištěna...
	(5) Palivový systém musí vydržet projektem uvažované ozáření v aktivní zóně, aniž dojde k jeho nepřijatelnému poškození v podmínkách normálního a abnormálního provozu i přes všechny uvažované procesy zhoršení materiálových vlastností a podmínek prostř...
	(6) Uvažované procesy zhoršení materiálových vlastností a podmínek prostředí musí zahrnovat působení vnějšího tlaku chladiva, zvýšení vnitřního tlaku v palivovém elementu vlivem štěpných produktů, ozáření paliva a ostatních materiálů palivového soubor...
	(7) Stanovené projektové limity paliva pro normální a abnormální provoz včetně přípustného úniku štěpných produktů, nesmí být při normálním a abnormálním provozu překročeny, přičemž podmínky, které mohou v aktivní zóně nastat během abnormálního provoz...
	(8) V havarijních podmínkách základní projektové nehody musí palivové elementy i soubory zůstat na svém místě a nesmí dojít k takovému poškození, které by bránilo zásahu bezpečnostních systémů, zajišťujících zasunutí absorpčních orgánů nebo funkci jin...
	(9) Musí být prokázáno, že odpovídající projektové limity paliva nebudou v havarijních podmínkách základní projektové nehody překročeny.
	(10) Konstrukční řešení palivových souborů musí umožňovat přiměřenou kontrolu jejich částí. Provedení palivových souborů musí být dostatečně experimentálně nebo provozně doložena.
	(11) Pro všechny úrovně a rozložení neutronového toku, které mohou nastat během všech stavů normálního a abnormálního provozu v aktivní zóně, včetně stavů po odstavení a během nebo po překládce paliva a stavů vzniklých během abnormálního provozu a běh...
	(12) Systémy, konstrukce a komponenty, určené k zjištění rozložení neutronového toku musí být schopny odhalit oblasti aktivní zóny, v nichž by úroveň a rozložení neutronového toku mohly způsobit překročení projektových limitů paliva pro normální a abn...
	(13) Aktivní zóna a příslušné chladicí, řídící a bezpečnostní a informační systémy musí být řešeny tak, aby zajistily, že výkonové oscilace, které by mohly způsobit překročení stanovených projektových kritérií paliva, nemohou nastat nebo budou spolehl...
	(14) Reaktor musí být vybaven systémy pro řízení reaktivity a odstavení reaktoru, které jsou schopny jej odstavit za normálního a abnormálního provozu a za havarijních podmínek projektových nehod. Musí jej udržet odstavený i za situace, způsobující ne...
	(15) Zařízení pro řízení reaktivity a odstavení reaktoru musí být tvořena nejméně dvěma různými nezávislými systémy, založenými na různých principech a schopnými vykonávat svou funkci i v případě jednoduché poruchy, pokud nelze prokázat, že rozvoj por...
	(16) Nejméně jeden ze systémů uvedených v odstavci (15) musí splňovat požadavky na bezpečnostní systém a být sám o sobě schopen rychle uvést reaktor z normálního nebo abnormálního stavu a havarijních podmínek projektových nehod do podkritického stavu ...
	(17) Každý ze systémů uvedených v odstavci (15) musí být sám o sobě schopen uvést reaktor z normálního provozu do podkritického stavu a udržet reaktor v podkritickém stavu s přiměřenou rezervou za situace, způsobující nejvyšší reaktivitu aktivní zóny.
	(18) Při prokazování požadovaných vlastností systémů pro odstavení reaktoru musí být zvláštní pozornost věnována poruchám vzniklým kdekoliv v jaderném zařízení, které by mohly vyřadit z provozu část těchto systémů.
	(19) Systémy pro řízení reaktivity a odstavení reaktoru musí být schopny zabránit samovolnému vzniku kritického stavu. Tento požadavek musí být splněn i za činností zvyšujících reaktivitu při odstaveném reaktoru (např. vyjmutí regulačního orgánu za úč...
	(20) Systémy měření a testy musí zajišťovat, že systémy pro řízení reaktivity a odstavení reaktoru jsou v požadovaném stavu a že potřebné bezpečnostní funkce budou provedeny ve všech provozních stavech i havarijních podmínkách základních projektových ...
	(21) Část těchto systémů určených pro odstavení reaktoru může být při jeho provozu použita pro řízení reaktivity nebo pro tvarování neutronového pole, pokud je neustále zachovávána rezerva na uvedení reaktoru do podkritického stavu.
	(22) Projekt musí zahrnovat i opatření, schopná zajistit podkritičnost aktivní zóny reaktoru i za rozšířených projektových podmínek, řešených ve třetí úrovni ochrany do hloubky.
	(23) Projekt musí zahrnovat prostředky, které jsou schopny zajistit dlouhodobě podktitičnost roztavené aktivní zóny v podmínkách těžké havárie.

	§ 17
	Primární okruh chlazení reaktoru.
	(1) Primární okruh chlazení reaktoru musí být projektován, vyroben a odzkoušen v takové kvalitě, aby plnil určenou bezpečnostní funkci po dobu své projektové životnosti ve všech provozních stavech, i v podmínkách základních projektových nehod. Musí bý...
	(2) Poruchy, rychle se šířící defekty či roztržení tlakové nádoby reaktoru a ostatních komponent primárního okruhu chlazení reaktoru musí být po dobu životnosti jaderného zařízení prakticky vyloučeny.
	(3) Návrh primárního okruhu chlazení reaktoru musí být proveden tak, aby vznik trhlin a defektů byl vysoce nepravděpodobný a aby jakékoliv vznikající trhliny se rozvíjely v prostředí s odolností proti rozvoji křehkého lomu a tak aby byla umožněna včas...
	(4) Musí být projektem zajištěno, že stavy jaderného zařízení, ve kterém by mohlo dojít ke křehkému lomu komponenty tlakového primárního okruhu chlazení reaktoru, budou prakticky vyloučeny.
	(5) Pro ochranu primárního okruhu chlazení reaktoru musí být stanoveny podmínky pro provoz a pro zkoušky tohoto systému, tj. proveden rozbor vlivů, které jej mohou poškodit, včetně maximálních hodnot statických i dynamických tlaků, teplot, hydraulický...
	(6) Projekt musí obsahovat prostředky pro včasnou detekci úniku chladiva, musí umožňovat periodické kontroly a zkoušky stavu primárního okruhu chlazení reaktoru, včetně hodnocení vlastností materiálu nádoby reaktoru.
	(7) Pro ochranu primárního okruhu chlazení reaktoru musí být projektovány prostředky chránící tento systém proti přetlakování, tak, aby jejich funkce nevedla k uvolnění radioaktivních látek do životního prostředí ani do provozních prostor, s výjimkou ...
	(8) Primární okruh chlazení reaktoru musí být vybaven oddělovacími prvky na připojovacích potrubích dostatečnými k zabránění úniků chladiva, obsahujícího radioaktivní látky, mimo primární okruh chlazení reaktoru nebo do navazujících systémů.
	(9) Pro udržení dostatečného množství chladiva v primárním okruhu chlazení reaktoru a regulaci objemových změn chladiva při normálním a abnormálním provozu musí být vyprojektován doplňovací systém. Tento systém může být spojen se systémem čištění chla...
	(10) Komponenty, umístěné uvnitř primárního okruhu chlazení reaktoru, musí být navrženy tak, aby byla minimalizována pravděpodobnost jejich poruchy a následného poškození ostatních částí okruhu, důležitých pro jadernou bezpečnost z důvodů zhoršení jej...
	(11) Jaderné zařízení musí být vybaveno bezpečnostními systémy, určenými k zajištění základních bezpečnostních funkcí při událostech abnormálního provozu a základních projektových nehodách. Může se jednat o systémy, založené na pasivních principech, n...
	(12) Projekt primárního okruhu chlazení reaktoru musí obsahovat bezpečnostní systémy havarijního chlazení aktivní zóny, které v případě projektových nehod spojených s porušením integrity tlakového okruhu chlazení reaktoru (až do velikosti náhlého poru...
	a) nebudou překročeny projektové limity pro celistvost paliva a jeho pokrytí,
	b) důsledky chemické reakce (kov – voda, vodík) budou pod projektovými kritérii přijatelnosti,
	c) nedojde ke změnám geometrie palivových elementů a souborů či vnitřních částí reaktoru, které by mohly ovlivnit účinnost chlazení aktivní zóny.

	(13) Účinnost systémů havarijního chlazení aktivní zóny musí být při všech postulovaných únicích z primárního okruhu chlazení reaktoru zajištěna jejich kapacitou a vhodnou konfigurací umístění připojení těchto systémů k primárnímu okruhu chlazení reak...
	(14) V případech, kdy nelze prokázat, že funkční selhání a současně ztráta integrity některého ze systémů havarijního chlazení aktivní zóny jsou prakticky vyloučeny, musí tyto systémy být schopny splnit projektové funkce při jednoduché poruše i v příp...
	(15) Systémy havarijního chlazení aktivní zóny musí umožňovat periodické funkční zkoušky co nejbližší projektové funkci včetně zkoušek systémů záložního elektrického napájení a bezpečnostního systému odvodu tepla do okolního prostředí a tlakové zkoušk...
	(16) Projekt musí zajistit systémy pro čištění chladiva od nečistot a radioaktivních látek včetně odstraňování korozních a štěpných produktů tak, aby byla plněna kritéria pro požadovaný chemický režim primárního okruhu chlazení reaktoru a umožněn prov...
	(17) Bezpečnostní systém, zajišťující odvod zbytkového tepla z rozpadu štěpných produktů a akumulovaného tepla komponent, musí zajistit tyto funkce i nezávisle na zdrojích energie mimo jaderné zařízení, a musí zajistit odvod tepla po odstavení reaktor...
	(18) Návrh systémů, konstrukcí a komponent systému primárního okruhu chlazení reaktoru musí pracovníkům obsluhy zajistit záložní technické prostředky a umožnit realizaci organizačních opatření, které umožní předejít rozvoji tavení zóny za vysokého tla...
	(19) Projektem musí být zajištěn nejméně jeden nezávislý a na diverzním principu založený systém odvodu zbytkového tepla z aktivní zóny a bazénu skladování vyhořelého paliva, který bude účinný i po výskytu vnějších jevů (rizik) nebo událostí, závažněj...
	(20) Projektem musí být zajištěny prostředky pro odtlakování primárního okruhu chlazení reaktoru, nezávislé na bezpečnostních systémech aby se zabránilo tavení aktivní zóny podmínkách těžké havárie, aby se zabránilo tavení aktivní zóny za vysokého tla...

	§ 18
	Informační, řídící a ochranné systémy
	(1) Jaderná zařízení musí být vybavena řídícími a informačními systémy umožňujícími sledovat, měřit, zaznamenávat, dále zpracovávat a náležitě řídit provozní parametry, technologické procesy a systémy důležité pro jadernou bezpečnost, radiační a fyzic...
	(2) Jaderné zařízení musí být vybaveno kvalifikovanými informačními systémy schopnými podle potřeby poskytovat, zaznamenávat a zpracovávat v havarijních podmínkách
	a) informace o okamžitém stavu jaderného zařízení a průběhu události, zejména o parametrech a stavu systémů, které mohou mít vliv na průběh štěpné reakce, integritu aktivní zóny, primárního okruhu chlazení reaktoru a ochranné obálky a s ní související...
	b) informace umožňující předpovědět šíření radionuklidů a ionizujícího záření do okolí jaderného zařízení tak, aby bylo možné včas zajistit odezvu ke zvládání radiačních mimořádných událostí,

	(3) Informační, řídící a ochranné systémy musí být projektovány tak, aby byla zajištěna vysoká funkční spolehlivost, úměrná jejich významu z hlediska jaderné bezpečnosti. Tomu musí odpovídat způsob, periodicita a kvalita ověřování stavu systémů, počín...
	(4) U komponent s prokázanou vysokou spolehlivostí je přijatelné ověřovat jejich stav výhradně periodickým testováním při odstaveném reaktoru, pokud neexistuje bezpečný způsob, jak zajistit jejich testování za provozu bloku.
	(5) Jaderná zařízení, jejichž součástí je reaktor, musí být vybavena ochrannými systémy, které musí být:
	a) schopny rozeznávat podmínky abnormálního provozu a havarijní podmínky a automaticky podle potřeby uvést do chodu, vypnout, odpojit nebo připojit příslušné bezpečnostní systémy, včetně výkonného bezpečnostního systému pro rychlé odstavení reaktoru, ...
	b) odděleny od řídicích systémů a nadřazeny jejich činnosti a zásahům pracovníků obsluhy v míře, dovolující plnit požadavek dle bodu c), přičemž případné funkčně nutné a účelné spojení ochranných a řídicích systémů musí být maximálně omezeno a provede...
	c) navrženy tak, aby automaticky prováděné funkce ochranných systémů nemohly bránit obsluze v nápravných zásazích podle příslušných provozních předpisů, pokud je to nezbytné,
	d) odolné proti jednoduché poruše, přičemž výpadek, zkoušení či vyjmutí z provozu jakékoliv komponenty či kanálu nesmí zabránit provedení funkce bezpečnostního systému,
	e) navrženy tak, aby bylo minimalizováno možné ohrožení provedení bezpečnostních funkcí i při výskytu předem neidentifikovatelných poruch o společné příčině v ochranných systémech, jako jsou chyby v programech, poruchy čidel aj.

	(6) Ochranný systém musí být řešen a nastaven tak, aby nemohlo dojít k překročení projektových kritérií jaderného paliva ani při chybné funkci systému řízení reaktivity.
	(7) Ochranný systém musí být navržen tak, aby při zjištění poruch jeho komponent pomocí průběžně automaticky prováděné diagnostiky, nebo při vzniku podmínek znemožňujících řádné provádění jeho bezpečnostních funkcí, umožnil dosažení bezpečného stavu j...
	(8) Ochranný systém musí být řešen a nastaven tak, aby nemohlo dojít k překročení projektových kritérií jaderného paliva ani při chybné funkci systému řízení reaktivity.
	(9) Mezi limitními podmínkami pro provoz, vymezujícími pásmo hodnot sledovaného parametru, přípustných za normálního provozu a stanovenými nastaveními spouštění ochranných systémů od tohoto parametru musí být dostatečné odstupy, bránící nežádoucímu ča...
	(10) Při použití digitálních programovatelných prostředků pro projekt ochranných systémů musí být vyžadován odpovídající průkaz kvality včetně jeho nezávislého posouzení. Pokud nemůže být prokázána spolehlivost provádění projektovaných bezpečnostních ...
	(11) Jaderné zařízení, jehož součástí je reaktor, musí být vybaveno provozní dozornou, odkud je lze spolehlivě kontrolovat a ovládat automaticky i ručně při normálním a abnormálním provozu a v havarijních podmínkách. odpovídajících 3. úrovni ochrany d...
	(12) Sdělovače stavu parametrů a komponent a ovladače zařízení musí být navrženy a rozmístěny tak, aby respektovaly lidský faktor a ergonomické požadavky pro rozhraní člověk-stroj a pracovníci obsluhy měli neustále dostatek informací o provozu jaderné...
	(13) Projekt musí umožnit odstavení, udržení reaktoru v bezpečném stavu a odvádění zbytkového tepla z reaktoru a bazénů skladování jaderného paliva a monitorování stavu jaderného zařízení, i když se provozní dozorna stane nepoužitelnou. Příslušné zálo...
	(14) Musí být zřízeno pracoviště pro členy technického podpůrného střediska, oddělené od provozní dozorny i záložního zařízení (nouzové dozorny, které musí být umístěno a chráněno tak, aby umožňovalo pobyt členů střediska za havarijních podmínek. Na t...

	§ 19
	Energetické napájecí systémy
	(1) Vyvedení výkonu jaderného zařízení, jehož součástí je reaktor a napájení vlastní spotřeby musí zajistit, aby:
	a) vnější a vnitřní poruchy rozvodu elektrické energie ovlivnily co nejméně provoz reaktoru a systémy odvodu tepla,
	b) systémy jaderného zařízení důležité pro provoz mohly být napájeny nezávisle ze dvou různých zdrojů (vlastní turbogenerátor a síť elektrizační soustavy).

	(2) Systém napájení vlastní spotřeby pro jaderná zařízení, jejichž součástí je jaderný reaktor, musí být k dispozici vnější a vnitřní systém napájení vlastní spotřeby zajišťující, aby zařízení důležitá pro jadernou bezpečnost mohla vykonávat určené fu...
	a) byly zajištěny projektové limity aktivní zóny a primárního okruhu chlazení reaktoru při normálním i abnormálním provozu a bezpečnostní funkce v podmínkách základních projektových nehod, a to jak v počáteční, tak v následné fázi rozvoje události,
	b) jejich případné poruchy ovlivnily co nejméně bezpečnost reaktoru.

	(3) Vnější systém normálního napájení vlastní spotřeby musí být napájen dvěmi fyzicky co nejvíce nezávislými zdroji tak, aby byla v co největší (odůvodněné a praktické) míře vyloučena možnost jejich současného selhání.
	(4) Energetické napájecí systémy vlastní spotřeby musí být vybaveny monitorovacími systémy, které podávají příslušné obsluze podrobné informace o provozních stavech a důležitých elektrických parametrech monitorovaných zdrojů nouzového napájení, připoj...
	(5) Jaderné zařízení musí mít schopnost napájení vlastní spotřeby z vlastního turbogenerátoru v případě, že je znemožněno vyvedení výkonu turbogenerátoru a napájení z vnější sítě je přerušeno.
	(6) Pro napájení vybraných zařízení musí být k dispozici dostatek rychle dostupných, funkčně nezávislých, testovatelných nouzových zdrojů. Tyto zdroje musí mít odpovídající výkon po dobu potřebnou pro spolehlivou funkci potřebných systémů v havarijníc...
	(7) Systémy nouzového napájení musí být schopny zásobovat vybraná zařízení odpovídajícím výkonem a po potřebnou dobu při základní projektové nehodě, která může vzniknout ve všech provozních stavech, a to i za předpokladu jejich jednoduché poruchy a so...
	(8) Pokud je počet nouzových zdrojů nižší než počet nezávislých bezpečnostních systémů, musí být v projektu prokázáno, že jejich spolehlivost a funkční nezávislost není snížena.
	(9) Zatěžování nouzových zdrojů připojováním jednotlivých spotřebičů musí probíhat řízeným způsobem, aby nedošlo k jejich přetížení.
	(10) Projekt musí stanovit, u kterých zařízení je vyžadováno nepřetržité napájení a zajistit prostředky pro napájení po dostatečnou dobu. Kapacita nepřetržitého napájení z baterií musí být stanovena tak, aby byly zajištěny potřebné bezpečnostní funkce...
	(11) Musí být zajištěny potřebné zdroje napájení i v rozšířených projektových podmínkách tak, aby bylo možné provést potřebné zásahy v časových intervalech, stanovených analýzou a to i za předpokladu extrémních vnějších jevů a událostí.

	§ 20
	Systém ochranné obálky
	(1) Jaderná zařízení s reaktorem o tepelném výkonu vyšším než 50 MWt musí být vybavena systémem ochranné obálky (pokud není tato funkce zajištěna jinými technickými prostředky), který chrání jaderné zařízení před vnějšími jevy a událostmi a vlivy vyvo...
	(2)  Systém musí zajišťovat: hermetickou obálku všech podstatných částí primárního okruhu chlazení reaktoru, případně bazénů skladování vyhořelého a ozářeného paliva, tedy:
	a) hermetické oddělení hermetické obálky od potrubních systémů v místě jejich prostupů a hermetické uzavření průchodů,
	b) řízení tlaku a teploty v hermetické obálce, zacházení s vznikajícími štěpnými produkty, vodíkem, kyslíkem a ostatními vznikajícími látkami a jejich řízené odstraňování, aby se omezila možnost jejich úniku do atmosféry,
	c) ochranu proti vnějším jevům (rizikům) a událostem,
	d) zvládání těžkých havárií.
	(3) Pro ochranu a zajištění funkcí ochranné obálky musí být stanovena projektová kritéria (zahrnující limity teplot a tlaků uvnitř ochranné obálky a její těsnosti) a projektem musí být zajištěna opatření, aby tato kritéria nebyla překročena:
	a) při projektových nehodách po dostatečně dlouhou dobu po dosažení bezpečného stavu,
	b) po vzniku těžké havárie minimálně po dobu potřebnou k realizaci opatření ke zvládání radiační mimořádné události,

	(4) Systém ochranné obálky musí být při havarijních podmínkách schopen zajistit oddělení systémů umístěných uvnitř hermetické části ochranné obálky od zbytku jaderného zařízení pomocí testovatelných uzavíracích prvků. Až na odůvodněné výjimky řešené j...
	(5) Oddělení hermetické obálky od vnějšího prostředí a od systémů vně hermetické obálky musí možné i v rozšířených projektových podmínkách. Pro ty stavy normálního a abnormálního provozu, ve kterých to není možné v potřebné době (zejména při odstavení...
	(6) Systém ochranné obálky musí být schopen omezit následky zjištěného obtoku hranic hermetické obálky. Každá trasa, která prochází hermetickou obálkou a
	a) je součástí hranice primárního okruhu chlazení reaktoru, nebo která je spojena přímo s atmosférou hermetické obálky, musí být spolehlivě oddělitelná, přičemž musí být vybavena minimálně dvěma oddělovacími prvky, řazenými v sérii (jeden uvnitř a jed...
	b) není součástí hranice primárního okruhu chlazení reaktoru a není spojena přímo s atmosférou hermetické obálky, musí mít nejméně jeden oddělovací prvek umístěný vně hermetické obálky.

	(7) Počet potrubních a kabelových průchodek hermetickou obálkou musí být co nejmenší, průchodky musí být chráněny před vlivy reaktivních sil a vlivy poruch ostatních komponent, oddělovací armatury potrubních průchodek musí být umístěny co nejblíže ke ...
	(8) Systém hermetické obálky musí být vybaven prostředky, umožňující v případě odůvodněné potřeby (na příklad kontrolní činnosti) vstup pracovníků do hermetické obálky za provozu, aniž bude ohrožena její těsnost.
	(9) Prostupy stěnami hermetické obálky, potřebné pro transporty zařízení a materiálu musí být navrženy tak, aby je bylo možné dostatečně rychle uzavřít v situaci, kdy by bylo uzavření nutné.
	(10) Mezi jednotlivými částmi vnitřního prostoru hermetické obálky musí být dostatečné ventilační cesty, aby se zabránilo lokálnímu shromažďování vznikajících výbušných plynů a rozdíly tlaku vzniklé během havarijních podmínek nepoškodily hermetickou o...
	(11) Systém ochranné obálky musí umožňovat zkoušky jeho těsnosti, pevnosti i funkčnosti jeho jednotlivých částí pro ověření plnění projektových kritérií, a to po ukončení výstavby i periodicky za provozu i po opravách jeho jednotlivých prvků tak, aby ...
	(12) Hermetická obálka musí být vybavena bezpečnostním systémem odvodu tepla, který spolu s ostatními systémy v průběhu nehody a po dosažení stabilizovaného odstaveného stavu reaktoru zajistí dostatečně rychlé snížení tlaku a teploty uvnitř hermetické...
	(13) Systém ochranné obálky musí být vybaven systémy, které zabezpečí zvládání koncentrací produktů štěpení, vodíku, kyslíku a dalších látek, které by do něho mohly být uvolněny po vzniku havarijních podmínek. Tyto systémy musí být schopny spolu s ost...
	a) snížit objemovou aktivitu v hermetické obálce a upravit složení a formu produktů štěpení,
	b) monitorovat a snižovat nebezpečné objemové koncentrace výbušných plynů vznikajících při havarijních podmínkách, aby nebyla ohrožena celistvost hermetické obálky jejich hořením a výbuchem.

	(14)  Musí být zajištěny technické prostředky a postupy, umožňující, jak je jen rozumně proveditelné, zachycení taveniny aktivní zóny uvnitř hermetické obálky, potlačení reaktivity v tavenině a její dlouhodobé chlazení s vyvedením tepla do jeho koncov...
	(15) Kryty, tepelné izolace a nátěry konstrukcí a komponent uvnitř hermetické obálky musí být vhodné pro podmínky základních projektových nehod i pro rozšířené projektové podmínky a musí nejen podporovat plnění bezpečnostních funkcí potřebných systémů...

	§ 21
	Pomocné a podpůrné služby a systémy
	(1) Pro zajištění funkce bezpečnostních systémů pro odvod zbytkového tepla aktivní zóny, z ochranné obálky a pro odvod tepla ze zařízení důležitých pro jadernou bezpečnost při normálním a abnormálním provozu i v havarijních podmínkách musí být jaderné...
	(2) Jaderné zařízení musí být vybaveno ventilačními, klimatizačními a filtračními systémy, které za provozních stavů i při základních projektových nehodách musí zajistit předepsané podmínky prostor, kde se nacházejí zařízení důležitá pro jadernou bezp...
	a) zabránit šíření aerosolů radioaktivních a jiných škodlivých látek v prostorách jaderného zařízení a snížit úroveň jejich koncentrací na hodnoty, které jsou v souladu s požadavky na přístupnost obslužných prostor jaderného zařízení,
	b) zabránit nekontrolovaným únikům aerosolů radioaktivních látek mimo jaderné zařízení, nebo udržet jejich koncentrace pod stanovenými hodnotami anebo tak nízké, jak je rozumně dosažitelné,
	c) zajistit předepsané klimatické podmínky prostor, odvětrávat z nich inertní a toxické plyny, aniž by byla narušena schopnost řídit radioaktivní výpusti,
	d) zajistit tok ovzduší z míst s nižší kontaminací škodlivými látkami směrem k vyšším tak, že prostory s vyšší kontaminací jsou udržovány v podtlakovém režimu,
	e) být vybaveny spolehlivými filtry s dostatečnou účinností záchytu a umožňovat zkoušky jejich účinnosti,

	(3) Projekt jaderného zařízení musí definovat požadavky na ostatní pomocné a podpůrné systémy, které poskytují důležité služby nebo media k udržení provozuschopnosti zařízení důležitého pro jadernou bezpečnost jako například elektrické napájení, vodu,...

	Manipulace s jaderným palivem a jeho skladování
	§ 22
	Manipulace s čerstvým jaderným palivem a jeho skladování v zařízení pro skladování čerstvého jaderného paliva a v prostorách jaderného zařízení s reaktorem
	a) zajišťovat ochranu pomocí fyzických bariér a ochranu do hloubky zejména inherentními vlastnostmi systémů, nebo pasivními prostředky.
	b) zajistit možnost provádění periodických inspekcí a zkoušek,
	c) snížit na minimum možnost poškození nebo ztráty paliva,
	d) umožnit bezpečnou manipulaci s čerstvým jaderným palivem a zabránit pádu paliva během přepravy,
	e) zabránit pádu předmětů na palivový soubor,
	f) umožnit skladování elementů nebo palivových souborů v provozních celcích, jejichž součástí je reaktor,
	g) prostorovým rozmístěním jaderného paliva (v zásobnících pro uložení paliva, při vzájemném uložení obalových souborů, ve skladovacích roštech, nebo bazénu skladování) nebo jinými fyzikálními prostředky a postupy zajistit s rezervou nedosažení kritič...
	1. nepřevýšení hodnoty 0,95 efektivního koeficientu násobení neutronů (kRefR) při předpokládaných havarijních podmínkách projektové nehody ( včetně zaplavení čistou vodou),
	2. nepřevýšení hodnoty 0,98 efektivního koeficientu násobení neutronů (kRefR) v podmínkách nízkohustotní optimální moderace paliva uloženého v obalových souborech nebo skladech (zásobnících pro uložení paliva, skladovacích roštech), které jsou projekt...


	§ 23
	Manipulace s ozářeným jaderným palivem a jeho skladování v prostorách jaderného zařízení s reaktorem (bazény skladování) nebo ve skladu vyhořelého jaderného paliva
	(1) Zařízení pro manipulaci s ozářeným jaderným palivem a jeho skladování i manipulace a skladování ostatních komponent obsahujících radioaktivní látky musí mít ochranu fyzické bariér a ochranu do hloubky zajišťovánu zejména inherentními vlastnostmi s...
	(2) Tato zařízení musí být navržena tak, aby bylo možno:
	a) prostorovým rozmístěním nebo jinými fyzikálními prostředky a postupy zabránit s rezervou dosažení kritičnosti; požadované hodnoty podkritičnosti dle typu zařízení jsou uvedeny v bodech l) a m),
	b) zajistit dostatečný odvod zbytkového tepla za normálního a abnormálního provozu a za havarijních podmínek základní projektové nehody,
	c) zajistit možnost provádění periodických inspekcí a zkoušek,
	d) provádět bezpečnou manipulaci s ozářeným jaderným palivem a zabránit pádu paliva během přepravy,
	e) snížit na minimum možnost poškození paliva, tj. zejména zabránit vystavení palivového elementu nebo palivového souboru nepřípustnému namáhání během manipulace,
	f) zabránit pádu těžkých předmětů na palivový soubor, tj. předmětů, které by mohly způsobit poškození palivového souboru se ztrátou integrity palivových elementů nebo takovou deformaci palivového souboru, která by neumožňovala bezpečnou manipulaci neb...
	g) disponovat projektovou kapacitou, která umožní přeskupování palivových souborů anebo obalových souborů pro potřeby kontroly, vyhledání poškození a oprav,
	h) umožnit po ukončení provozu jaderného zařízení při jeho vyřazování, nebo v případě nepředpokládaných provozních problémů bezpečnou manipulaci s obalovými soubory s ozářeným jaderným palivem anebo jinými radioaktivními látkami, (pokud jsou použity) ...
	i) zajistit radiační ochranu pracovníků jaderného zařízení, obyvatelstva a životního prostředí,
	j) pro skladovací systémy ozářeného paliva s kapalným chladicím mediem zajistit
	1. možnost provádění periodických inspekcí a zkoušek z hlediska sledování integrity palivových elementů a souborů,
	2. skladování porušených palivových elementů nebo poškozených palivových souborůS,S a manipulaci s nimi i za situace, kdy nejsou manipulovatelné standardními projektovými prostředky,
	3. možnost hermetického uzavření ozářeného jaderného paliva, které nesplňuje příslušná projektová kritéria, týkající se integrity ozářeného paliva, anebo jiných látek, obsahujících radionuklidy, testů palivových elementů a souborů a možnosti případnýc...
	4. kontrolu chemického složení a obsahu radionuklidů v mediu (zpravidla voda s rozpustným absorbátorem neutronů), ve kterém je ozářené palivo skladováno nebo ve kterém je s ním manipulováno,
	5. monitorování a řízení teploty a výšky hladiny v bazénu vyhořelého paliva a detekování úniků kapalin z bazénu,
	6. nepřevýšení hodnoty 0,95 efektivního koeficientu násobení neutronů (kRefR) při předpokládaných havarijních podmínkách projektové nehody; tato podmínka platí i pro operace plnění obalových souborů určených pro skladování použitého paliva v jiném zař...
	7. zajistit potřebnou kapacitu chlazení bazénu vyhořelého paliva tak aby se zabránilo odhalení palivových souborů v provozních stavech i v havarijních podmínkách, spojených s bazénem skladování ,
	8. prostředky pro připojení mobilních zařízení pro dlouhodobé chlazení bazénu skladování, ať zařízení, dostupná na lokalitě jaderného zařízení, nebo dovezená odjinud,

	k) pro skladovací systémy ozářeného paliva bez kapalného chladicího media zajistit:
	1. nepřevýšení hodnoty 0,95 efektivního koeficientu násobení neutronů při předpokládaných havarijních podmínkách projektové nehody (včetně zaplavení vodou),
	2. nepřevýšení hodnoty 0,98 efektivního koeficientu násobení neutronů v podmínkách nízkohustotní optimální moderace v obalových souborech nebo skladech, které jsou projektovány jako suché tj. bez kapalného chladicího media.



	§ 24
	Průkazy a metodiky stanovení kritičnosti zařízení pro skladování čerstvého a ozářeného jaderného paliva
	(1) Průkazy a metodiky určení hodnoty efektivního koeficientu násobení neutronů (kRefR) mohou být použity za splnění následujících podmínek:
	a) výpočetní program použitý pro analýzy musí být ověřován srovnáním s relevantními experimenty s cílem stanovit systematické a standardní odchylky výpočtů.
	b) výsledky bezpečnostních analýz musí zahrnovat možné neurčitosti výpočtů; neurčitosti snižující hodnotu efektivního koeficientu násobení nelze použít.
	c)  za neurčitosti ve stanovení efektivního koeficientu násobení (multiplikačního faktoru) je třeba považovat zejména:
	1. neurčitost výpočtu spojenou s vytvořeným výpočetním modelem (např. geometrický model, zahrnutí konstrukčních materiálů),
	2. neurčitost výpočtu spojenou s použitou metodikou/metodou řešení (např. metoda řešení Boltzmannovy rovnice, použitý výpočetní program),
	3. neurčitost výpočtu spojenou s použitou knihovnou dat účinných průřezů,
	4. neurčitost výpočtu spojenou s kolísáním obohacení paliva (určení stavu, pro které má palivo nejvyšší násobící schopnost),
	5. výrobní neurčitosti ovlivňující rozměry a hmotnosti,
	6. výrobní neurčitosti ovlivňující isotopické složení.


	(2) Získanou horní hodnotu efektivního koeficientu násobení neutronů s uvážením všech neurčitostí výpočtu je nutné porovnat s limitní hodnotou kritéria 0.95 resp. 0.98.
	(3) Pokud výpočetní analýzy, prokazující podkritičnost skladování, nezahrnují vliv přítomnosti rozpustného bóru v mokrém skladu (bazénu skladování čerstvého/ozářeného paliva), musí být splněna podmínka nepřevýšení hodnoty 0,95 efektivního koeficientu ...
	(4) Výpočetní analýzy, prokazující podkritičnost skladování, mohou zahrnout:
	a) vliv přítomnosti rozpustného boru v mokrém skladu (bazénu ozářeného/vyhořelého paliva) pokud:
	1. při zaplnění skladu palivem o maximálním obohacení a zaplnění vodou plné hustoty bez přítomnosti boru je mokrý sklad při zahrnutí všech neurčitostí stále podkritický,
	2. při zaplnění skladu palivem o maximálním obohacení a zaplnění vodou plné hustoty se zahrnutím částečného vlivu přítomnosti boru efektivní koeficient násobení neutronů mokrého skladu nepřevyšuje hodnotu 0,95 při zahrnutí všech neurčitostí,
	3. je zahrnut pouze částečný vliv přítomnosti rozpustného boru vyjádřený poměrnou částí z nominální koncentrace boru v mokrém skladu; poměrnou částí se rozumí část, která je dána maximální možnou rychlostí ředění obsahu bóru, časovou prodlevou identif...

	b) vliv vyhořívajících absorbátorů integrovaných do paliva (tedy neodstranitelných); v tomto případě musí analýzy uvažovat:
	1. geometrii palivových souborů včetně vlastností použitých konstrukčních materiálů,
	2. krok palivové mříže souboru,
	3. počet a obohacení palivových proutků,
	4. typ integrálního (ze souboru neodstranitelného) vyhořívajícího absorbátoru, jeho rozmístění a obsah,
	5. stav paliva s maximální násobící schopností (tedy případně částečně vyhořelého).


	(5) V odůvodněných případech (např. skladování vysoce vyhořelého paliva) lze zahrnout vliv vyhoření skladovaného paliva.
	(6) Pro zachování požadovaných vlastností systémů pro skladování jaderného paliva v rozšířených projektových podmínkách musí být uplatněny obecné principy § 12, 13 a §14.

	§ 25
	Systém přeměny energie
	(1) Mezi hlavním zařízením pro přeměnu energie (potrubí páry, napájecí vody a turbogenerátorů vč. systému kontroly a řízení) a reaktorovou částí nebo elektrickou sítí musí být definováno funkční a fyzické rozhraní, aby byly jednoznačně stanoveny hrani...
	(2) Projekt systému přeměny energie musí zajistit, že v provozních stavech bude zajištěn spolehlivý odvod tepla částmi systému přeměny energie, zařazenými do odpovídajících bezpečnostních tříd, a příslušné projektové limity aktivní zóny a primárního o...
	(3) Projekt systémů odvodu páry a napájecí vody musí zajistit dostatečně dimenzované kvalifikované oddělovací a ochranné prvky pro oddělení systému od primárního okruhu a od částí systému vně hermetické obálky při abnormálním provozu a v havarijních p...
	(4) Bezpečnostně významné části systému přeměny energie (vybraná zařízení) musí být projektovány, vyrobeny a odzkoušeny v takové kvalitě, aby plnily určené bezpečnostní funkce a pravděpodobnost úniků, rychle se šířících defektů či roztržení byla minim...
	(5) Řešení systému přeměny energie musí zajistit sledování případných úniků z primárního okruhu chlazení reaktoru do systému přeměny energie, a pokud jsou tyto úniky zjištěny, musí umožnit omezení jejich dalšího šíření tak, aby nebyly překročeny limit...


	ČÁST ŠESTÁ
	Specifické požadavky NA TECHNICKÉ PROSTŘEDKY K ZAJIŠTĚNÍ RADIAČNÍ ochrany, MONITOROVÁNÍ RADIAČNÍ SITUACE, ZVLÁDÁNÍ RADIAČNÍCH MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ, VYŘAZOVÁNÍ a ZAbezpečEnÍ
	§ 26
	Radiační ochrana
	(1) Ve všech provozních stavech jaderného zařízení musí být všechny zdroje ionizujícího záření pod administrativní a technickou kontrolou. Ozáření pracovníků ani obyvatelstva v důsledku provozu a výpustí radioaktivních látek nesmí překročit limity ozá...
	(2) Projektové řešení musí obsahovat analýzu úkolů a procesů z hlediska radiační ochrany, identifikaci všech zdrojů ionizujícího záření a radioaktivních látek včetně vznikajících aktivačních a korozních produktů kontrolu jejich transportu v systémech ...
	(3) Konstrukční materiály a provozní látky musí být voleny aby vznik aktivačních a korozních produktů byl tak nízký, jak je jen rozumně dosažitelné.
	(4) Prostory jaderného zařízení musí být navrženy tak, aby bylo optimalizováno ozáření pracovníků a zabráněno úniku radioaktivních látek za systémů a kontaminaci pracoviště nebo jejich rozptylu do ovzduší pracoviště a dále do životního prostředí. Pro ...
	a) vytvořeny bariéry a stínění bránící šíření radioaktivních látek a kontaminaci,
	b) prostory jaderného zařízení klasifikovány a rozděleny podle radiační situace (tj. dávkového příkonu, kontaminace povrchů prostor a zařízení a objemové aktivity radionuklidů v ovzduší) za normálního a abnormálního provozu a podle potenciální radiačn...
	c) přístup pracovníků do prostor se zhoršenou radiační situací omezen a kontrolován a pracovníci vstupující do takových prostor vybaveni odpovídajícími ochrannými prostředky a pomůckami,
	d) zařízení vyžadující častou obsluhu či údržbu přednostně umístěno v místech s příznivou radiační situací,
	e) dostatečný počet a kapacita míst pro měření kontaminace, míst dostatečně vybavených pro provádění dekontaminace pracovníků a předmětů a prostředků pro dekontaminaci zařízení.

	(5) Jaderné zařízení musí být vybaveno odpovídajícími technickými prostředky a instrumentací pro monitorování radiační situace za normálního a abnormálního provozu, při základních projektových nehodách, a pokud je rozumně proveditelné, i v rozšířených...
	(6) Stacionární monitorovací systémy musí poskytovat informaci o měřených veličinách na blokovou dozornu nebo na dozornu radiační kontroly. Stacionární monitorovací systémy musí zajišťovat za všech provozních stavů i za havarijních podmínek monitorování
	a) dávkového příkonu v místech se zhoršenou radiační situací běžně přístupných obsluze,
	b) povrchové kontaminace na výstupech z kontrolovaného pásma k zajištění kontroly povrchové kontaminace osob a předmětů,
	c) objemové aktivity radioaktivních látek v ovzduší místností běžně dostupných obsluze, kde by mohlo dojít k překročení stanovených úrovní,
	d) objemové aktivity plynných a kapalných radioaktivních látek v systémech jaderného zařízení, zvláště v systému čištění plynů a v systému kapalných výpustí.

	(7) Jaderné zařízení musí být vybaveno laboratoří pro monitorování aktivity vzorků plynů a kapalin odebraných ze systémů jaderného zařízení.
	(8) Jaderné zařízení musí být vybaveno systémem monitorování vnějšího ozáření a kontaminace osob a musí mít zavedeny postupy stanovení ozáření pracovníků.
	(9) Jaderné zařízení musí zajistit monitorování dopadů provozu na své okolí, tj. monitorování dávkového příkonu v zóně havarijního plánování a monitorování aktivity radionuklidů z výpustí, a na jeho základě určení radiační zátěže obyvatel.
	(10) Požadavky radiační ochrany při provozu jaderného zařízení, pro jejichž plnění musí projekt vytvořit odpovídající podmínky, stanoví zvláštní prováděcí předpis.

	§ 27
	Požární ochrana
	(1) Části jaderného zařízení důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a možnosti zásahů pracovníky jeho obsluhy nesmí být ohroženy nepřiměřeným rizikem požáru, explozí či vlivu zplodin hoření. Projekt jaderného zařízení musí proto aplikovat i pro toto ...
	(2) Zejména zařízení důležitá pro jadernou bezpečnost musí být projektována a umístěna tak, aby pravděpodobnost vzniku požáru tam, kde jsou umístěna. byla malá a zařízení byla schopná odolávat jeho vlivům tak, aby si zachovala schopnost plnění bezpečn...
	(3) Při projektování jaderných zařízení s reaktorem o tepelném výkonu vyšším než 2 MW musí být mimo plnění požadavků zvláštních právních předpisů o ochraně proti požáru uplatňovány výsledky pravděpodobnostní analýzy rizika poškození aktivní zóny (PSA ...
	(4) Jaderné zařízení musí být vybaveno:
	a) systémy detekce a signalizace vzniku požáru, informující pracovníky v provozní dozorně a řídícím centru systému požární ochrany, se zajištěným elektrickým napájením a vyvedením signálu prostřednictvím kabelů, kvalifikovaných na prostředí a funkčníc...
	b) stabilním a mobilním hasicím zařízením navrženým tak, aby ani v případě jeho poruchového stavu nebo náhodného uvedení do provozu nebyla ovlivněna funkční schopnost zařízení, důležitých pro jadernou bezpečnost jaderného zařízení.

	(5) Ohni dostatečně dlouho odolné kabely či oheň nešířící provedení kabeláže musí být použity pro zařízení důležitá pro jadernou bezpečnost a v provozní a nouzové dozorně

	§ 28
	Vyřazování zařízení
	Jaderné zařízení musí být navrženo tak, aby mohlo být zajištěno jeho vyřazení z provozu v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu.
	§ 29
	Požadavky na zvládání radiačních mimořádných událostí
	(1) Pro zajištění účinnosti poslední úrovně ochrany do hloubky a požadavků zvláštních právních předpisů musí projekt zajistit odpovídající technické prostředky pro zvládání radiačních mimořádných událostí.
	(2) Jaderné zařízení s reaktorem o tepelném výkonu větším než 50 MW musí být vybaveno úkryty, které
	a) musí splňovat požadavky na stálé tlakově neodolné úkryty podle jiného právního předpisu
	b) musí mít kapacitu dostatečnou pro ukrytí všech pracovníků v jaderném zařízení a dalších osob, kteří se mohou na jaderném zařízení nacházet jak při provozu, tak při odstávce,
	c) musí být propojeny s technickým systémem fyzické ochrany, umožňujícím kontrolu a monitorování osob z hlediska zajištění fyzické ochrany řídícím centrem fyzické ochrany prostřednictvím zálohovaného komunikačního systému,
	d) musí umožňovat dekontaminaci vstupujících osob.

	(3) Některé vybrané úkryty musí být upraveny tak, aby umožňovaly provádění činnosti havarijních podpůrných středisek, kterými jsou havarijní řídící středisko, tvořené pracovištěm havarijního štábu a případně i vnějším havarijním podpůrným střediskem a...
	(4) Havarijní řídící středisko musí být odděleno od provozní dozorny i záložního zařízení (nouzové dozorny) a být navrženo tak, aby po celou dobu zvládání havarijních podmínek, a zajišťování odezvy na vzniklou radiační mimořádnou událost umožňovalo pr...
	a) řízení činností při zásahu v místě vzniku havarijních podmínek na jaderném zařízení, a při zvládání radiační mimořádné události,
	b) řízení zásahů v v oblasti, která by mohla být zasažena radiační mimořádnou událostí,
	c) koordinaci s krizovým štábem místně příslušného kraje nebo s ústředním krizovým štábem, při provádění plánovaných aktivit v rámci odezvy na vznik radiační mimořádné událost 3. stupně,
	d) informování veřejnosti,
	e) řízení procesu monitorování radiační situace v zóně havarijního plánovaní podle programu monitorování, příp. podle pokynů Úřadu, a průběžné hodnocení výsledků monitorování a předávání dat ve formě datových souborů z tohoto monitorování Úřadu formou...

	(5) Havarijní řídící středisko dále musí:
	(6) Projekt jaderného zařízení musí počítat se zřízením záložního havarijního řídícího střediska, které musí umožnit vybrané činnosti havarijního řídícího střediska v případě nefunkčnosti nebo nepoužitelnosti havarijního řídícího střediska v areálu ja...

	§ 30
	Fyzická ochrana
	Jaderné zařízení musí být navrženo tak, aby mohla být zajištěna jeho fyzická ochrana i fyzická ochrana jaderných materiálů v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu.
	§ 31
	Nakládání radioaktivními odpady v areálu jaderného zařízení
	Jaderné zařízení musí být navrženo tak, aby mohlo být zajištěno nakládání s radioaktivními odpady v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu.
	§ 32
	Účinnost
	Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


	Doplňující kritéria pro zařazování systémů, konstrukcí a komponent do bezpečnostních tříd
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	VYHLÁŠKA
	ze dne
	o radiační ochraně
	Předmět úpravy
	§ 1
	Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie4TP0F1)P4T a upravuje
	a) výčet změn ovlivňujících radiační ochranu, monitorování radiační situace a zvládání radiační mimořádné události pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie,
	b) výčet stavebních materiálů,
	c) vzory registračních formulářů,
	d) výčet dokumentace pro registrovanou činnost a požadavky na její obsah,
	e) požadavky na obsah dokumentace pro povolovanou činnost v rámci expozičních situací,
	f) výčet veličin a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany,
	g) rozsah, způsob a dobu sledování, měření, hodnocení, ověřování a zaznamenávání veličin a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany a dobu uchovávání informací o nich,
	h) rozsah, způsob a lhůty pro předávání informací Úřadu o veličinách a skutečnostech důležitých z hlediska radiační ochrany,
	i) rozsah, způsob a dobu uchovávání evidovaných údajů o zdrojích ionizujícího záření a lhůty pro jejich předávání Úřadu,
	j) ozáření pacienta, které je považováno za chybné z hlediska radiologické události,
	k) aktivitu radionuklidu, která činí uzavřený radionuklidový zdroj vysokoaktivním zdrojem,
	l) kritéria pro zařazení zdrojů ionizujícího záření do kategorií,
	m) radionuklidové zdroje, zařazované do kategorií zabezpečení a způsob jejich zařazení do kategorií zabezpečení,
	n) kritéria pro zařazení pracoviště do příslušné kategorie,
	o) pravidla zařazení pracovníků do kategorie A nebo B,
	p) hodnoty limitů ozáření a způsob nakládání s nimi,
	q) referenční úrovně,
	r) způsob použití referenčních úrovní,
	s) postupy používané při optimalizaci radiační ochrany včetně způsobu stanovení dávkových optimalizačních mezí,
	t) hodnotu a způsob použití zprošťovací úrovně,
	u) rozsah a četnost provádění zkoušek podle § 68 odst. 1 písm. f) zákona,
	v) rozsah a četnost zkoušky provozní stálosti prováděné registrantem,
	w) pravidla pro stanovení rozsahu a četnosti zkoušky provozní stálosti prováděné držitelem povolení,
	x) okruh osob provádějících zkoušku provozní stálosti,
	y) okruh osob povinných zajistit plnění povinností podle § 68 odst. 1 písm. g) zákona,
	z) postup hodnocení zkoušky provozní stálosti a nakládání s jeho výsledky, včetně způsobu a doby uchovávání jeho výsledků.

	§ 2
	Tato vyhláška dále upravuje
	a) kritéria pro hodnocení zkoušky dlouhodobé stability, pravidla pro odstraňování závad zjištěných touto zkouškou a způsob stanovení lhůt pro odstranění těchto závad,
	b) rozsah a obsah poskytovaných informací podle § 68 odst. 1 písm. n) zákona a způsob jejich poskytování,
	c) rozsah a způsob průběžného vzdělávání radiačního pracovníka, způsob a četnost ověřování jeho znalostí a způsob dokumentování průběžného vzdělávání,
	d) rozsah a způsob provedení hodnocení zajištění radiační ochrany vykonávané činnosti,
	e) druhy zdrojů ionizujícího záření, u nichž je inventurní kontrola prováděna, rozsah a způsob provádění inventurní kontroly a její četnost a četnost a rozsah předávání jejích výsledků Úřadu.
	f) způsoby doložení těsnosti uzavřeného radionuklidového zdroje,
	g) výčet změn souvisejících s radiační ochranou, monitorováním radiační situace a zvládáním radiační mimořádné události na pracovišti se zdrojem ionizujícího záření,
	h) rozsah a způsob dokumentování změny související s radiační ochranou, monitorováním radiační situace a zvládáním radiační mimořádné události na pracovišti se zdrojem ionizujícího záření a způsob a lhůty jejího oznamování Úřadu,
	i) rozsah a způsob vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV. kategorie, které není jaderným zařízením, a ukončení vyřazování z provozu,
	j) náplň práce osoby zajišťující radiační ochranu registranta,
	k) postupy pro zajištění radiační ochrany registrantem při používání zdroje ionizujícího záření,
	l) rozsah, způsob a dobu uchovávání evidovaných údajů o zdroji ionizujícího záření a jejich předávání Úřadu,
	m) rozsah a způsob vykonávání činnosti dohlížející osoby,
	n) kategorii radiačního pracovníka v případě dohlížející osoby,
	o) rozsah a způsob vykonávání činnosti osoby s přímým dohledem nad radiační ochranou,
	p) kategorii radiačního pracovníka v případě osoby s přímým dohledem nad radiační ochranou,
	q) rozsah a způsob vykonávání činností specializovaným útvarem radiační ochrany zajišťujícím soustavný dohled nad radiační ochranou na energetickém jaderném zařízení,
	r) rozsah a způsob vymezení kontrolovaného pásma,
	s) rozsah omezení vstupu do kontrolovaného pásma,
	t) podmínky výkonu práce v kontrolovaném pásmu,
	u) způsob zajištění radiační ochrany v kontrolovaném pásmu,
	v) požadavky na dokumentaci provozu kontrolovaného pásma,
	w) rozsah a způsob vymezení sledovaného pásma,
	x) způsob zajištění radiační ochrany ve sledovaném pásmu,
	y) požadavky na dokumentaci provozování sledovaného pásma,
	z) podmínky bezpečného provozu pracoviště se zdrojem ionizujícího záření s ohledem na typ zdroje ionizujícího záření.

	§ 3
	Tato vyhláška dále upravuje
	a) hodnoty uvolňovacích úrovní pro pracoviště, na němž se vykonává radiační činnost, a podmínky, za nichž se považují za překročené,
	b) rozsah a způsob vymezení kontrolovaného pásma na přechodném pracovišti,
	c) způsob zajištění radiační ochrany obyvatelstva, pracovníků a okolí přechodného pracoviště,
	d) rozsah, způsob a lhůtu oznamování výkonu činnosti na přechodném pracovišti Úřadu,
	e) požadavky na osobní monitorování radiačního pracovníka,
	f) postupy hodnocení veličin měřených v rámci monitorování.
	g) pravidla vybavení radiačního pracovníka kategorie A osobními dozimetry, nakládání s nimi a jejich vyhodnocování, včetně délky období pro jejich vyhodnocování,
	h) způsob poskytování výsledků osobního monitorování radiačnímu pracovníkovi,
	i) pravidla pro stanovení reprezentativní osoby a hodnocení jejího ozáření,
	j) obsah optimalizační studie pro stanovení autorizovaného limitu ozáření reprezentativní osoby,
	k) obsah záznamů o nelékařském ozáření vedených držitelem povolení a registrantem,
	l) národní diagnostické referenční úrovně,
	m) obsah záznamů podle § 84 odst. 4 a 5 zákona,
	n) rozsah a způsob předávání dat pro stanovení distribuce dávek u obyvatelstva,
	o) požadavky na zdroj ionizujícího záření používaný při lékařském ozáření a vybavení pracoviště pro rentgenovou diagnostiku a radioterapii,
	p) způsob provádění léčebné nebo diagnostické aplikace radionuklidu,
	q) podmínky propouštění pacienta po léčbě nebo vyšetření radionuklidem,
	r) případy vybavení pacienta písemnými pokyny k bezpečnému způsobu chování po léčebné nebo diagnostické aplikaci radionuklidu,
	s) klasifikaci radiologických událostí podle jejich závažnosti a postupy pro případ jejich výskytu,
	t) postupy pro případ výskytu radiologické události nebo případu, kdy k radiologické události mohlo dojít, pokud by nebyly příčiny včas zjištěny a odstraněny,
	u) obsah a dobu uchovávání záznamů z prošetření a záznamů o přijatých opatřeních podle § 87 odst. 3 zákona,
	v) rozsah informování o závažné radiologické události a lhůty k jeho provedení,
	w) požadavky na zajištění radiační ochrany při činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu,
	x) způsob identifikace a označování vysokoaktivního zdroje a jeho příslušenství,
	y) výčet pracovišť s materiálem se zvýšeným obsahem přírodního radionuklidu,
	z) způsob, rozsah a četnost měření za účelem stanovení osobních dávek pracovníka, způsob stanovení osobních dávek pracovníka a rozsah, způsob a dobu evidence osobních dávek pracovníka.

	§ 4
	(1) Tato vyhláška dále upravuje
	a) rozsah a obsah informací oznamovaných Úřadu o pracovišti, včetně identifikačních údajů provozovatele pracoviště, a četnost jejich oznamování,
	b) úroveň, po jejímž překročení musí být na pracovišti s materiálem se zvýšeným obsahem přírodního radionuklidu zajištěna optimalizace radiační ochrany,
	c) rozsah, způsob a četnost provádění měření a hodnocení obsahu radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště,
	d) způsob a dobu vedení evidence výsledků měření obsahu radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště a četnost jejich oznamování Úřadu,
	e) obsah vnitřního předpisu pro nakládání s radioaktivní látkou uvolňovanou z pracoviště,
	f) hodnoty uvolňovacích úrovní pro pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření a podmínky, za nichž se považují za překročené,
	g) podmínky pro zařazení pracoviště umístěného v podzemním nebo prvním nadzemním podlaží budovy mezi pracoviště s možným zvýšeným ozářením z radonu,
	h) rozsah, způsob a četnost provádění měření za účelem stanovení efektivní dávky pracovníka na pracovišti a pravidla stanovení efektivní dávky pracovníka,
	i) rozsah, způsob a dobu vedení evidence výsledků měření a efektivní dávky pracovníka,
	j) rozsah a obsah informací o pracovišti oznamovaných Úřadu, včetně identifikačních údajů provozovatele pracoviště, a četnost jejich oznamování Úřadu,
	k) způsob stanovení radonového indexu pozemku,
	l) kritéria pro přípravu a hodnocení plánovaných opatření ke snížení ozáření z přírodního zdroje záření ve stavbě,
	m) hodnotu ročního průměru objemové aktivity radonu ve vzduchu, při jejímž překročení je vlastník budovy s obytnými nebo pobytovými místnostmi povinen provést opatření ke snížení ozáření.

	(2) Tato vyhláška dále upravuje
	a) nejvyšší přípustnou hodnotu objemové aktivity radonu v pitné vodě pro veřejnou potřebu a pro dodávání balené vody na trh,
	b) referenční úrovně obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejnou potřebu a pro dodávání balené vody na trh,
	c) rozsah, četnost a způsob systematického měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě,
	d) rozsah, způsob a dobu vedení evidence výsledků měření a dalších údajů, včetně identifikačních údajů dodavatele vody a výrobce a dovozce balené vody, a četnost jejich oznamování Úřadu,
	e) referenční úroveň pro stavební materiál,
	f) způsob výpočtu indexu hmotnostní aktivity pro stavební materiál a hodnotu tohoto indexu,
	g) rozsah, způsob a četnost systematického měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu,
	h) rozsah, způsob a dobu vedení evidence výsledků měření a dalších údajů, včetně identifikačních údajů výrobce a dovozce stavebního materiálu, a četnost jejich oznamování Úřadu,
	i) podmínky zavádění a odvolávání ochranných opatření a požadavky na ně,
	j) způsob informování zasahující osoby o riziku spojeném se zásahem a způsob prokázání souhlasu zasahující osoby s účastí na zásahu,
	k) základní charakteristiky osobních ochranných prostředků a pomůcek pro zasahující osobu,
	l) dobu uchovávání záznamů a údajů podle § 104 odst. 5 písm. a) až c) a g) zákona,
	m) rozsah a dobu předávání údajů o velikosti ozáření při zásahu získaných z osobního monitorování Úřadu,
	n) požadavky na způsob zabezpečení radionuklidového zdroje včetně radionuklidového zdroje 1. až 3. kategorie zabezpečení.


	§ 5
	Podmínky pro uvolňování radionuklidu z pracoviště
	(3) Bez povolení Úřadu lze radionuklid z pracoviště se zdrojem ionizujícího záření a z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření uvolňovat v případě, že nejsou překročeny uvolňovací úrovně podle § 2. Uvolňovací úrovně nelze po...
	(4) Bez povolení Úřadu lze radionuklid z pracoviště uvolňovat též v případě, že efektivní dávka reprezentativní osoby způsobená uvolněním radionuklidu v kalendářním roce je menší než 0,01 mSv při uvolňování z pracoviště se zdrojem ionizujícího záření ...
	(5) Každý, kdo uvolňuje radionuklid z pracoviště podle odstavce 2, je povinen oznámit Úřadu nejméně 60 dní předem
	a) druh uvolňovaného radionuklidu,
	b) aktivitu uvolňovaného radionuklidu,
	c) místo, čas a způsob uvolňování a
	d) zhodnocení ozáření reprezentativní osoby.

	(6) Bez povolení Úřadu lze radionuklid z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření uvolňovat též v případě použití radionuklidu k výrobě stavebního materiálu. Každý, kdo uvolňuje radionuklid k tomuto účelu, je povinen oznámit ...
	a) druh uvolňovaného radionuklidu,
	b) aktivitu uvolňovaného radionuklidu,
	c) dobu a rozsah uvolňování radionuklidu,
	d) výrobce stavebního materiálu.


	§ 6
	Uvolňovací úrovně pro pracoviště se zdroji ionizujícího záření
	(1) Při uvolňování předmětu nebo jakéhokoli druhu pevné látky v jakémkoli množství ke zneškodnění, recyklaci nebo opětnému používání nejsou uvolňovací úrovně překročeny, jestliže:
	a) v uvolňovaném předmětu nebo uvolňované šarži pevné látky je součet podílů průměrných hmotnostních aktivit jednotlivých radionuklidů a jejich uvolňovacích úrovní hmotnostní aktivity uvedených v tabulce č. 1 přílohy č. 2 této vyhlášky menší než 1 neb...
	b) na každých 100 cmP2P povrchu uvolňovaného předmětu je součet podílů průměrných plošných aktivit jednotlivých radionuklidů a jejich uvolňovacích úrovní plošné aktivity uvedených v tabulce č. 1 přílohy č. 2 této vyhlášky menší než 1.

	(2) Při vypouštění odpadních vod do povrchových vod nejsou uvolňovací úrovně překročeny, jestliže součet součinů průměrných objemových aktivit jednotlivých vypouštěných radionuklidů a jejich maximálních konverzních faktorů hRingR pro příjem požitím do...
	(3) Při vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu nejsou uvolňovací úrovně překročeny, jestliže součet součinů průměrných objemových aktivit jednotlivých vypouštěných radionuklidů a jejich maximálních konverzních faktorů hRingR pro p...
	(4) Při vypouštění radionuklidů do ovzduší nejsou uvolňovací úrovně překročeny, jestliže součet součinů průměrných objemových aktivit jednotlivých vypouštěných radionuklidů a jejich konverzních faktorů hRinhR pro příjem vdechováním dospělým jednotlivc...
	(5) Při ukládání na skládky odpadu nejsou uvolňovací úrovně překročeny, jestliže ukládaný materiál vyhovuje požadavku podle odstavce 1 a uložení je provedeno takovým způsobem, že nezpůsobí ve vzdálenosti 1 m od povrchu skládky zvýšení příkonu dávkovéh...
	(6) Při spalování ve spalovnách nejsou uvolňovací úrovně překročeny, jestliže spalné plyny vypouštěné do ovzduší vyhovují požadavku odstavce 4 a popel vzniklý spálením vyhovuje požadavkům odstavce 1 nebo 5.
	(7) Průměrné hodnoty podle odstavců 1 až 4 se vztahují na jednotlivé uvolňované předměty, resp. na jednotlivé uvolňované šarže látky, v nichž lze prokázat, že se hmotnostní resp. objemová aktivita dá pokládat za homogenní.

	§ 7
	Uvolňovací úrovně pro pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření
	(1) Uvolňovací úrovně pro uvolňování pevných materiálů, včetně jejich ukládání na skládky odpadu, opakované použití, recyklace a spalování jsou:
	a) hmotnostní aktivita přírodních radionuklidů z řady U-238 rovna 1 kBq kgP-1P,
	b) hmotnostní aktivita přírodních radionuklidů z řady Th-232 rovna 1 kBq kgP-1P,
	c) hmotnostní aktivita K-40 rovna 10 kBq kgP-1P.


	Tyto uvolňovací úrovně nejsou překročeny, pokud průměrná hmotnostní aktivita žádného z radionuklidů není větší než příslušná hodnota uvolňovací úrovně.
	(2) Uvolňovací úrovně pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových jsou:
	a) průměrná celková objemová aktivita alfa ve veškerých látkách rovna 0,5 Bq/l,
	b) průměrná celková objemová aktivita beta po odečtení příspěvku K-40 ve veškerých látkách rovna 1 Bq/l.


	Tyto uvolňovací úrovně nejsou překročeny, pokud průměrná objemová aktivita alfa ani průměrná objemová aktivita beta po odečtení příspěvku K-40 není větší než příslušná hodnota uvolňovací úrovně.
	(3) Uvolňovací úrovně pro vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu jsou:
	a) průměrná celková objemová aktivita alfa ve veškerých látkách rovna 50 Bq/l,
	b) průměrná celková objemová aktivita beta po odečtení příspěvku K-40 ve veškerých látkách rovna 100 Bq/l.


	Tyto uvolňovací úrovně nejsou překročeny, pokud průměrná objemová aktivita alfa ani průměrná objemová aktivita beta po odečtení příspěvku K-40 není větší než příslušná hodnota uvolňovací úrovně.
	(4)  Průměrné hodnoty podle odstavce 1 až 3 se vztahují na takové množství uvolňovaných materiálů, v nichž lze hmotnostní resp. objemovou aktivitu považovat za homogenní.

	§ 8
	Druhy dokumentace předkládané pro jednotlivé registrované činnosti a rozsah a způsob jejího provedení
	(1) Dokumentace předkládaná pro registraci k používání zdroje ionizujícího záření:
	a) registrační karta zdroje ionizujícího záření, který bude používán,
	b) protokol přejímací zkoušky daného zdroje ionizujícího záření nebo poslední zkoušky dlouhodobé stability,
	c) potvrzení o absolvování přípravy osoby odpovědné za radiační ochranu u registranta.

	(2) Dokumentací předkládanou pro registraci pro dovoz, vývoz a distribuci generátoru záření je návod k použití dováženého a distribuovaného generátoru záření.

	§ 9
	Veličiny a skutečnosti důležité z hlediska radiační ochrany
	(1) Veličiny radiační ochrany:
	a) ekvivalentní dávka HT, což je součin radiačního váhového faktoru wR uvedeného v tabulce č. 1 přílohy č. 5 této vyhlášky a střední absorbované dávky DTR v orgánu nebo tkáni T pro ionizující záření R, nebo součet takových součinů, jestliže pole ioniz...
	b) efektivní dávka E, což je součet součinů tkáňových váhových faktorů wT uvedených v tabulce č. 2 přílohy č. 5 této vyhlášky a ekvivalentní dávky HT v ozářených tkáních nebo orgánech T,
	c)  kolektivní efektivní, popř. ekvivalentní dávka S, což je součet efektivních, popř. ekvivalentních dávek všech jednotlivců v určité skupině,
	d)  úvazek efektivní dávkyE(tau), popř. ekvivalentní dávky HT(tau), což je časový integrál příkonu efektivní dávky, popř. ekvivalentní dávky po dobu tau od příjmu radionuklidu; není-li uvedeno jinak, činí tato doba 50 roků pro příjem radionuklidů u do...
	e) dávkový ekvivalent H, což je součin absorbované dávky v uvažovaném bodě tkáně a jakostního činitele Q uvedeného v tabulce č. 3 přílohy č. 5 této vyhlášky vyjadřujícího rozdílnou biologickou účinnost různých druhů záření,
	f) osobní dávkový ekvivalent Hp(d), což je dávkový ekvivalent v daném bodě pod povrchem těla v hloubce tkáně d,
	g) ekvivalentní objemová aktivita radonu aekv, což je vážený součet objemové aktivity a1 polonia 218, objemové aktivity a2 olova 214 a objemové aktivity a3 vizmutu 214 určený vztahem aekv = 0,106.a1 + 0,513.a2 + 0,381.a3,
	h) index hmotnostní aktivity I je číslo určené na základě hmotnostních aktivit K-40, Ra-226 a Th-228 vztahem I=aRKR/3000 Bq.kgP-1P + aRRaR/300 Bq.kgP-1P + aRThR/200 Bq.kgP-1P.
	i) příjem, což je aktivita radionuklidu přijatá do lidského organizmu z prostředí, obvykle požitím nebo vdechnutím,
	j) konverzní faktor příjmu, což je koeficient udávající efektivní dávku připadající na jednotkový příjem; konvenční hodnoty konverzních faktorů příjmu požitím iing, popř. vdechnutí iinh, vypočítané na základě standardních modelů, jsou uvedeny v tabulk...
	k) indikativní dávka je úvazek efektivní dávky z ročního příjmu všech radionuklidů přítomných ve vodě s výjimkou tritia, draslíku 40, radonu 222 a krátkodobých produktů jeho přeměny.

	(2) Dalšími veličinami důležitými z hlediska radiační ochrany jsou veličiny vymezené v programu monitorování.
	(3) Skutečnostmi důležitými z hlediska radiační ochrany jsou
	a) vlastnosti zdrojů ionizujícího záření,
	b) ochranné vlastnosti osobních ochranných pracovních prostředků a dalších ochranných pomůcek a zařízení pro práce se zdroji ionizujícího záření,
	c) vlastnosti obalových souborů radionuklidových zdrojů,
	d) vlastnosti dalších výrobků a zařízení, které technologicky souvisí se zdroji ionizujícího záření a mají vliv na radiační ochranu,
	e) u zdrojů ionizujícího záření podléhajících typovému schvalování doklad o typovém schválení, u radionuklidových zdrojů osvědčení uzavřeného radionuklidového zdroje, případně průvodní list otevřeného radionuklidového zdroje,
	f) výsledky monitorování a použité metodiky, včetně
	1. osobních dávek pracovníků kategorie A,
	2. veličin a parametrů charakterizujících pole ionizujícího záření a výskyt radionuklidů na pracovišti,
	3. veličin a parametrů charakterizujících výpusti radionuklidů do okolí pracoviště,
	4. veličin a parametrů charakterizujících pole ionizujícího záření a výskyt radionuklidů v okolí pracoviště,

	g) záznamy o informování radiačních pracovníků o riziku jejich práce,
	h) záznamy o ověřování způsobilosti radiačních pracovníků k bezpečnému nakládání se zdroji ionizujícího záření pravidelnými zkouškami,
	i) doklady o závěrech preventivních lékařských prohlídek k ověření zdravotní způsobilosti pracovníků kategorie A,
	j) skutečnosti svědčící o nedodržení požadavků radiační ochrany zjištěné v rámci soustavného dohledu
	k) údaje vedené v osobním radiačním průkazu.


	§ 10
	Rozsah sledování, měření, hodnocení, ověřování a zaznamenávání veličin a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany
	(1) Vlastnosti zdrojů se sledují, měří, hodnotí, ověřují a zaznamenávají
	a) při výrobě, dovozu nebo při distribuci v rozsahu potřebném k posouzení shody se schváleným typem nebo požadavky příslušných technických předpisů, k vydání osvědčení uzavřeného radionuklidového zdroje nebo průvodního listu otevřeného radionuklidovéh...
	b) při převzetí zdroje ionizujícího záření, ještě před zahájením jeho používání, v rozsahu vymezeném pro přejímací zkoušku,
	c) v průběhu používání zdroje ionizujícího záření v rozsahu vymezeném pro zkoušku dlouhodobé stability a pro zkoušku provozní stálosti.

	(2) Vlastnosti ochranných pomůcek, obalových souborů radionuklidových zdrojů a parametry a vlastnosti dalších výrobků určených k bezprostředním činnostem se zdroji se sledují, měří, hodnotí, ověřují a zaznamenávají při převzetí nebo pořízení příslušný...
	(3) Doklady o typovém schválení, osvědčení uzavřeného radionuklidového zdroje, průvodní list otevřeného radionuklidového zdroje se ověřují a údaje z nich zaznamenávají v rozsahu nezbytném pro evidenci zdrojů.
	(4) Při předání otevřeného radionuklidového zdroje jinému držiteli povolení se do průvodního listu otevřeného radionuklidového zdroje, zaznamenávají změny.

	§ 11
	Osvědčení uzavřeného radionuklidového zdroje
	(1) Osvědčením uzavřeného radionuklidového zdroje se prokazuje jeho stupeň odolnosti a další vlastnosti ověřené provedenými zkouškami.
	(2) Osvědčení uzavřeného radionuklidového zdroje obsahuje
	a) identifikační číslo osvědčení,
	b) výrobní, popřípadě identifikační číslo uzavřeného radionuklidového zdroje,
	c) označení schváleného typu, s jehož vlastnostmi jsou vlastnosti zdroje ve shodě,
	d) údaje o druhu radionuklidu,
	e) údaje o aktivitě uzavřeného radionuklidového zdroje s uvedením dne, ke kterému se udaná aktivita vztahuje, údaj o maximálním obsahu základního radionuklidu, u významných zdrojů ionizujícího záření také kermovou vydatnost ve vzduchu s uvedením dne, ...
	f) údaje o chemické a fyzikální formě radionuklidu a jeho nosiče,
	g) údaje o rozměrech uzavřeného radionuklidového zdroje,
	h) údaje o zapouzdření nebo ochranném překryvu (materiál, tloušťka, způsob provedení a uzavření),
	i) stupeň odolnosti uzavřeného radionuklidového zdroje daného typu,
	j) výsledky provedených zkoušek radioaktivní kontaminace a těsnosti uzavřeného radionuklidového zdroje,
	k) doporučenou dobu používání uzavřeného radionuklidového zdroje a případné další podklady pro plánovité ověřování jeho těsnosti provozovatelem,
	l) datum vystavení osvědčení,
	m) obchodní firmu a identifikační číslo (je-li přiděleno) osoby, která osvědčení vystavila, a jméno, příjmení, funkce a podpis pověřeného zástupce této osoby.

	(3) K uzavřeným radionuklidovým zdrojům, které z technických důvodů nemohou být označeny značkou a výrobním číslem, se vystavuje hromadné osvědčení. Toto hromadné osvědčení se vystavuje pro všechny zdroje téhož typu a téže velikosti, které obsahují st...
	(4) Údaje potřebné k vystavení osvědčení uzavřeného radionuklidového zářiče se použijí z certifikátu výrobce a příp. dokladu o typovém schválení.

	§ 12
	Průvodní list otevřeného radionuklidového zdroje
	(1) Otevřený radionuklidový zdroj je při předávání do držby jiné osobě provázen průvodním listem otevřeného radionuklidového zdroje, kterým se dokládají parametry a vlastnosti důležité z hlediska radiační ochrany pro nakládání s ním.
	(2) Průvodní list otevřeného radionuklidového zdroje obsahuje
	a) specifikaci nebo identifikační číslo zdroje,
	b) u zdrojů podléhajících typovému schválení označení schváleného typu, s jehož vlastnostmi jsou vlastnosti zdroje ve shodě,
	c) údaje o druhu radionuklidu,
	d) údaje o chemické a fyzikální formě radionuklidu a jeho nosiče,
	e) údaje o aktivitě a hmotnostní aktivitě otevřeného radionuklidového zdroje s uvedením času, k němuž se údaj vztahuje,
	f) údaje o chemické a radiochemické čistotě,
	g) údaje o druhu obalu otevřeného radionuklidového zdroje,
	h) datum vystavení průvodního listu,
	i) obchodní firmu a identifikační číslo, je-li přiděleno, osoby, která průvodní list vystavila, a jméno, příjmení, funkce a podpis pověřeného zástupce této osoby.

	(3) Pro společně předávané stejné otevřené radionuklidové zdroje se vystavuje společný průvodní list, ve kterém se kromě údajů podle odstavce 2 pro jednotlivý radionuklid nebo pro jednotlivou směs radionuklidů uvede celkový počet předávaných otevřenýc...
	(4) Předměty nebo látky kontaminované radionuklidy na pracovištích vzniklé za provozu jaderných zařízení a jiných zařízení, při jejichž provozu vznikají radionuklidy nebo dochází k jejich koncentraci, se nepovažují za další otevřené radionuklidové zdr...

	Rozsah uchovávání veličin a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany a rozsah a způsob předávání informací Úřadu
	§ 13
	Evidence osobních dávek u držitelů povolení
	(1) Držitel povolení vede k evidenci osobních dávek pracovníků kategorie A tyto doklady a údaje
	a) jméno, příjmení, místo a datum narození,
	b) rodné číslo, pokud bylo přiděleno a nositel rodného čísla k jeho využití udělil písemný souhlas podle jiného právního předpisu,
	c) osobní dávky a další údaje k charakterizaci ozáření stanovené v programu monitorování.

	(2) Doklady a údaje podle odstavce 1 se vedou po celou dobu trvání pracovní činnosti zahrnující ozáření ionizujícím zářením a dále až do doby, kdy osoba dosáhne nebo by dosáhla 75 let věku, v každém případě však alespoň po dobu 30 let po ukončení prac...
	(3) Provozovatel kontrolovaného pásma vede přehled o všech osobách jiných než uvedených v odstavci 1, které do kontrolovaného pásma vstoupily, době pobytu těchto osob v něm a odhad efektivní dávky pro tyto osoby. Tyto údaje se uchovávají po dobu 10 let.
	(4) Osobní dávky z výjimečných ozáření ve smyslu § 60 atomového zákona, z havarijních ozáření jiného než zasahujícího člověka v důsledku nehodové expoziční situace a zasahujícího člověka při nehodové expoziční situaci podle § 2 odst. 2 písm. g) atomov...
	(5) Držitel povolení oznamuje Úřadu do státního systému evidence ozáření radiačních pracovníků buď přímo, nebo prostřednictvím osoby, která mu osobní dozimetrii provádí,
	a) osobní údaje o každém pracovníkovi kategorie A a údaje charakterizující jeho očekávané ozáření v rozsahu a formě stanovené Úřadem do 1 měsíce od nástupu do zaměstnání a při každé změně těchto údajů,
	b) údaje o osobních dávkách všech svých pracovníků kategorie A do 2 měsíců po ukončení monitorovacího období,
	c) roční přehled osobních dávek všech svých pracovníků kategorie A do konce dubna běžného roku za rok předcházející,

	(6) Držitel povolení oznamuje Úřadu:
	a) efektivní dávky ze zevního ozáření převyšující 20 mSv nebo ekvivalentní dávky ze zevního ozáření převyšující 150 mSv, spolu s vyhodnocením příčin takové situace a přijatými závěry, neprodleně po jejich zjištění, a to včetně těch dávek, které byly d...
	b) úvazek efektivní dávky z vnitřního ozáření převyšující 6 mSv, spolu s vyhodnocením příčin takové situace a přijatými závěry, neprodleně po jejich zjištění.


	§ 14
	Evidence osobních dávek u oprávněných dozimetrických služeb
	(1) Oprávněná dozimetrická služba archivuje údaje o osobních dávkách pracovníků kategorie A nejméně 1 rok následující po roce, kterého se údaje týkají.
	(2) Oprávněná dozimetrická služba předává výsledky hodnocení ozáření ve formě stanovené v podmínkách povolení nebo dohodnuté s Úřadem příslušnému držiteli povolení a také přímo Úřadu
	a) neprodleně po vyhodnocení dozimetru z důvodu neplánovaného jednorázového ozáření,
	b) neprodleně po zjištění efektivní dávky ze zevního ozáření převyšující 20 mSv a ekvivalentní dávky ze zevního ozáření převyšující 150 mSv,
	c) neprodleně po zjištění úvazku efektivní dávky z vnitřního ozáření převyšující 6 mSv.

	(3) Oprávněná dozimetrická služba oznamuje Úřadu do 1 měsíce uzavření nebo zrušení smlouvy s držitelem povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření o provádění osobní dozimetrie na daném pracovišti.

	§ 15
	Evidence ostatních veličin a skutečností
	(1) Držitel povolen k nakládání se zdroji ionizujícího záření podle § 9 odst. 2 písm. f) bod 8. atomového zákona a k provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany podle § 9 odst. 2 písm. h) bod 4. atomového zákona, je povinen předávat Úřadu ...
	(2) Ostatní veličiny a skutečnosti důležité z hlediska radiační ochrany se uchovávají po dobu nejméně 10 let.

	§ 16
	Evidence zdrojů ionizujícího záření u držitelů povolení a registrantů
	(1) Držitel povolení nebo registrant vede o každém zdroji ionizujícího záření, se kterým nakládá, tyto doklady a údaje
	a) popis zdroje umožňující jeho jednoznačnou identifikaci, zejména název, typové označení, jméno výrobce, výrobní nebo identifikační číslo,
	b) účel nakládání se zdrojem,
	c) všechna povolení a jiná rozhodnutí týkající se nakládání se zdrojem ionizujícího záření,
	d) provozní záznamy charakterizující způsob a rozsah nakládání se zdrojem ionizujícího záření, u otevřeného radionuklidového zdroje také účel a bilanci jeho spotřeby,
	e) záznamy týkající se nakládání se zdrojem ionizujícího záření pořízené v rámci soustavného dohledu nad dodržováním radiační ochrany a záznamy z kontrolní činnosti.

	(2) Držitel povolení nebo registrant vede o každém zdroji ionizujícího záření, který má ve své držbě, dále tyto doklady a údaje
	a) datum fyzického převzetí zdroje ionizujícího záření,
	b) doklad o nabytí zdroje ionizujícího záření,
	c) u zdroje ionizujícího záření podléhajícího typovému schválení, kromě radionuklidových zdrojů, prohlášení o shodě vystavené výrobcem, dovozcem nebo distributorem,
	d) u uzavřeného radionuklidového zdroje osvědčení,
	e) u otevřeného radionuklidového zdroje průvodní list vystavený při předání zdroje předchozím držitelem,
	f) protokol o přejímací zkoušce, protokoly o zkouškách dlouhodobé stability, jsou-li tyto zkoušky vyžadovány, a záznamy s výsledky měření prováděných v rámci zkoušek provozní stálosti,
	g) pokud zdroj ionizujícího záření je předáván do držby jiné osobě, údaj, komu a kdy byl zdroj předán, a u otevřených radionuklidových zdrojů také průvodní list vystavený při tomto předání,
	h) pokud radionuklidový zdroj je uváděn do životního prostředí, záznamy o jeho uvádění do životního prostředí,
	i) pokud radionuklidový zdroj je odstraňován jako radioaktivní odpad, údaj, komu a kdy byl zdroj předán, a průvodní list radioaktivních odpadů vystavený při tomto předání,
	j) u vysokoaktivních zdrojů také fotografie nebo jiné obdobné vyobrazení v případech, kdy je to vyžadováno podle § 54 atomového zákona.

	(3) Protokoly o přejímacích zkouškách se uchovávají po dobu používání zařízení, protokoly o zkouškách dlouhodobé stability nejméně 3 roky a záznamy s výsledky měření prováděných v rámci zkoušek provozní stálosti nejméně 1 rok. Ostatní údaje podle odst...
	(4) Držitelé povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření a registranti zasílají písemně nebo jinou dohodnutou formou Úřadu do státního systému evidence zdrojů ionizujícího záření údaje o zdrojích ionizujícího záření, které mají ve své držbě, kr...
	a) o generátorech záření údaje v rozsahu položek na registrační kartě generátoru záření uvedené v příloze č. 19 nejpozději do 1 měsíce po
	1. úspěšném provedení přejímací zkoušky,
	2. změně údajů na registrační kartě,
	3. předání do držby jiné osobě,
	4. vyřazení z provozu,

	b) o uzavřených radionuklidových zdrojích údaje v rozsahu položek na registrační kartě uzavřeného radionuklidového zdrojeuvedené v příloze č. 19 nejpozději do 1 měsíce po
	1. fyzickém převzetí uzavřeného radionuklidového zdroje,
	2. změně údajů na registrační kartě,
	3. předání do držby jiné osobě,
	4. odstranění jako radioaktivního odpadu nebo jeho jiné likvidaci,

	c) o zařízeních s uzavřenými radionuklidovými zdrojii údaje v rozsahu položek na registrační kartě zařízení s uzavřenými radionuklidovými zdroji uvedené v příloze č. 19 této vyhlášky nejpozději do 1 měsíce po
	1. úspěšném provedení přejímací zkoušky,
	2. změně údajů na registrační kartě,
	3. předání zařízení do držby jiné osobě,
	4. vyřazení zařízení z provozu.


	(5) Držitelé povolení a k výrobě, dovozu, distribuci a vývozu zdrojů ionizujícího záření a registranti zasílají písemně nebo jinou dohodnutou formou Úřadu a to souhrnně za předchozí čtvrtletí, nejpozději do 1 měsíce po jeho uplynutí, přehled vyrobenýc...

	§ 17
	Evidence drobných zdrojů ionizujícího záření u ohlašovatelů
	(1) Ohlašovatel, který používá typově schválené drobné zdroje, vede a uchovává o každém typově schváleném drobném zdroji tyto doklady a údaje
	a) popis zdroje umožňující jednoznačnou identifikaci, zejména název, typové označení, jméno výrobce, výrobní nebo identifikační číslo,
	b) účel použití zdroje ionizujícího záření,
	c) návod k použití zdroje ionizujícího záření schválený Úřadem,
	d) stanovený rozsah zkoušek provozní stálosti.

	(2) O každém typově schváleném drobném zdroji ionizujícího záření, který je v jeho držbě, vede a uchovává ohlašovatel používání typově schváleného drobného zdroje dále tyto doklady a údaje
	a) datum odběru nebo převzetí zdroje ionizujícího záření,
	b) doklad o nabytí zdroje ionizujícího záření,
	c) prohlášení o shodě vystavené výrobcem, dovozcem nebo jinou osobou uvádějící zdroj ionizujícího záření do oběhu,
	d) u uzavřených radionuklidových zdrojů osvědčení,
	e) u otevřených radionuklidových zdrojů průvodní list,
	f) údaje o umístění zdroje ionizujícího záření.

	(3) Evidované údaje se uchovávají ještě po dobu 5 let od předání nebo odstranění zdroje ionizujícího záření.
	(4) Ohlašovatel zasílá Úřadu do státního systému evidence zdrojů ionizujícího záření písemně nebo jinou dohodnutou formou.

	§ 18
	Chybné ozáření pacienta
	(1) Chybné ozáření pacienta je jakákoliv nezáměrná událost při užití ionizujícího záření v radioterapii, nukleární medicíně, radiodiagnostice nebo intervenční radiologii, zahrnující lidskou chybu, selhání přístroje nebo jinou událost, jejíž důsledky n...
	(2) Chybné ozáření pacienta v radioterapii je terapeutické ozáření dodané nesprávnému pacientovi nebo chybné tkáni, dodání celkové dávky nebo dávky na frakci lišící se významně od předepsané hodnoty.
	(3) Chybné ozáření pacienta v nukleární medicíně je aplikace chybného radiofarmaka, aplikace aktivity výrazně odlišné od předepsané aktivity radiofarmaka nebo aplikace nesprávnému pacientovi.
	(4) Chybné ozáření pacienta v radiodiagnostice je jakékoliv diagnostické ozáření násobně vyšší než zamýšlené (opakování snímku), záměna pacienta, vyšetření chybného orgánu nebo nezáměrné ozáření zárodku nebo plodu při vyšetření těhotné ženy.
	(5) Chybné ozáření pacienta v intervenční radiologii je jakékoliv diagnostické ozáření násobně vyšší než zamýšlené (opakování snímku), záměna pacienta, orgánu, nezáměrné ozáření zárodku nebo plodu při vyšetření těhotné ženy nebo případy, kdy dojde k d...


	Kategorizace
	§ 19
	Vysokoaktivní zdroj
	Úroveň aktivity, která činí uzavřený radionuklidový zdroj vysokoaktivním zdrojem je uvedena v Příloze č. 7 této vyhlášky.
	§ 20
	Kategorizace zdrojů ionizujícího záření
	(1) Nevýznamným zdrojem ionizujícího záření je
	a) generátor záření emitujícím ionizující záření s energií nepřevyšující 5 keV,
	b) katodová trubice určená k zobrazování nebo jakékoli jiné elektrické zařízení pracující při rozdílu potenciálů nepřevyšujícím 30 kV, u něhož příkon dávkového ekvivalentu na kterémkoli přístupném místě ve vzdálenosti 0,1 m od povrchu zařízení je menš...
	c) radioaktivní látka, u níž součet podílů aktivit radionuklidů a příslušných zprošťovacích úrovní aktivity není větší než 1 nebo součet podílů hmotnostních aktivit radionuklidů a příslušných zprošťovacích úrovní hmotnostní aktivity není větší než 1,
	d) spotřební výrobek s přidaným radionuklidem.

	(2) Drobným zdrojem ionizujícího záření je
	a) generátor záření, který není nevýznamným zdrojem, konstruovaný tak, že příkon dávkového ekvivalentu na kterémkoli přístupném místě ve vzdálenosti 0,1 m od povrchu zařízení je menší než 1 mikroSv/h s výjimkou míst určených za běžných pracovních podm...
	b) uzavřený radionuklidový zdroj, který není nevýznamným zdrojem, u něhož součet podílů aktivit radionuklidů a příslušných zprošťovacích úrovní aktivity nebo součet podílů hmotnostních aktivit radionuklidů a příslušných zprošťovacích úrovní hmotnostní...
	c) zařízení obsahující uzavřený radionuklidový zdroj, které není nevýznamným zdrojem, konstruované tak, že příkon dávkového ekvivalentu na kterémkoli přístupném místě ve vzdálenosti 0,1 m od povrchu zařízení je menší než 1 mikroSv/h s výjimkou míst ur...
	d) otevřený radionuklidový zdroj, který není nevýznamným zdrojem, u něhož součet podílů aktivit nebo hmotnostních aktivit jednotlivých radionuklidů a hodnot aktivit nebo hmotnostních aktivit těchto radionuklidů uvedených v tabulce č. 1 přílohy č. 1 té...

	(3) Jednoduchými zdroji ionizujícího záření jsou všechny zdroje ionizujícího záření, které nejsou nevýznamnými, drobnými, významnými ani velmi významnými zdroji ionizujícího záření.
	(4) Významným zdrojem ionizujícího záření je
	a) generátor záření určený k radioterapii nebo radiodiagnostice v humánní medicíně, kromě kostních densitometrů a zubních rentgenových zařízení, jiných než zubních CBCT zařízení
	b) urychlovač částic,
	c) zdroj ionizujícího záření určený k radioterapii protony, neutrony a jinými těžkými částicemi,
	d) zařízení obsahující uzavřené radionuklidové zdroje určené k radioterapii, včetně brachyterapie,
	e) radionuklidový ozařovač pro ozařování potravin a surovin nebo jiný stacionární průmyslový ozařovač,
	f) mobilní defektoskop s uzavřenými radionuklidovými zdroji,
	g) vysokoaktivní zdroj,
	h) více než 1 kg přírodního uranu.

	(5) Velmi významným zdrojem ionizujícího záření je jaderný reaktor.

	§ 21
	Kategorizace pro účely přeshraničního pohybu a zabezpečení
	(1) Kritériem pro zařazení do příslušné kategorie zabezpečení je poměr aktuální aktivity radionuklidového zdroje a D-hodnoty pro daný radionuklid. D-hodnoty jsou uvedeny příloze č. 8 této vyhlášky.
	(2) Zdroji ionizujícího záření 1. kategorie zabezpečení jsou
	a) radionuklidové termoelektrické generátory,
	b) radionuklidové ozařovače, včetně ozařovačů tkání a krve
	c) gamma nůž,
	d) ostatní radionuklidové zdroje, u nichž je poměr aktuální aktivity a D-hodnoty větší nebo roven 1000.

	(3) Zdroji ionizujícího záření 2. kategorie zabezpečení jsou
	a) uzavřené radionuklidové zdroje pro defektoskopii,
	b) uzavřené radionuklidové zdroje určené k brachyterapii s vysokým/středním dávkovým příkonem (HDR/MDR),
	c) ostatní radionuklidové zdroje, u nichž je poměr aktuální aktivity a D-hodnoty menší než 1000 a zároveň větší nebo roven 10.

	(4) Zdroji ionizujícího záření 3. kategorie zabezpečení jsou
	a) uzavřené radionuklidové zdroje pro karotáž
	b) uzavřené radionuklidové zdroje v průmyslových radionuklidových měřidlech a analyzátorech, které jsou vysokoaktivními zdroji
	c) ostatní radionuklidové zdroje, u nichž je poměr aktuální aktivity a D-hodnoty menší než 10 a zároveň větší nebo roven 1.

	(5) Zdroji ionizujícího záření 4. kategorie zabezpečení jsou
	a) uzavřené radionuklidové zdroje určené k brachyterapii s nízkým dávkovým příkonem (LDR) kromě očních aplikátorů a permanentních implantátů,
	b) uzavřené radionuklidové zdroje v průmyslových radionuklidových měřidlech jiných než v 3. kategorii ,
	c) eliminátory statické elektřiny,
	d) ostatní radionuklidové zdroje, u nichž je poměr aktuální aktivity a D-hodnoty menší než 1 a zároveň větší nebo roven 0,01.

	(6) Zdroji ionizujícího záření kategorie zabezpečení 5 jsou
	a) oční aplikátory a permanentní implantáty pro radioterapii,
	b) zdroje pro radionuklidovou rentgenofluorescenční analýzu,
	c) detektory elektronového záchytu,
	d) zdroje pro Mossbauerovskou spektrometrii,
	e) kalibrační zdroje pro pozitronovou emisní tomografii,
	f) ostatní radionuklidové zdroje, u nichž je poměr aktuální aktivity a D-hodnoty menší než 0,01 a zároveň je aktuální aktivita vyšší než zprošťovací úroveň.

	(7) Na pracovištích, kde dochází ke shromažďování radionuklidových zdrojů, např. při výrobě nebo skladování, nebo přepravě, se pro účely zabezpečení zdrojů aplikuje kategorie zabezpečení celého souboru zdrojů na daném pracovišti, nebo v daném transpor...

	kde ARi,nR je aktuální aktivita každého individuálního zdroje i radionuklidu n a DRnR je D-hodnota pro radionuklid n.
	(8) Pro otevřené radionuklidové zdroje se pro zařazení do kategorie zabezpečení využije poměr maximální zpracovatelné aktivity radionuklidu na pracovišti a hodnoty D.

	§ 22
	Kategorizace pracovišť
	(1) Pracovištěm I. kategorie je
	a) pracoviště s drobnými typově neschválenými zdroji ionizujícího záření,
	b) pracoviště s kostním densitometrem, pokud není drobným zdrojem ionizujícího záření
	c) pracoviště s veterinárním, zubním nebo kabinovým rentgenovým zařízením,
	d) pracoviště s indikačním nebo měřicím zařízením obsahujícím uzavřený radionuklidový zdroj, na nichž charakter radiační činnosti nevyžaduje vymezení kontrolovaného pásma
	e) pracoviště s technickým rentgenovým zařízením, na němž charakter radiační činnosti nevyžaduje vymezení kontrolovaného pásma,
	f) pracoviště s otevřenými radionuklidovými zdroji, pokud vybavení izolačními a ventilačními zařízeními a úroveň provedení kanalizace splňuje příslušné minimální požadavky podle tabulky č. 1 přílohy č. 9 této vyhlášky.

	(2)  Pracovištěm II. kategorie je
	a) pracoviště s jednoduchým zdrojem ionizujícího záření, které není pracovištěm I. kategorie,
	b) pracoviště s rentgenovým zařízením určeným k radiodiagnostice nebo radioterapii, kromě kostních densitometrů, kabinových a zubních rentgenových zařízení a kromě veterinárních rentgenových zařízení,
	c) pracoviště s mobilním defektoskopem s uzavřeným radionuklidovým zdrojem,
	d) pracoviště s mobilním ozařovačem s uzavřeným radionuklidovým zdrojem,
	e) pracoviště s indikačními nebo měřicími zařízeními obsahujícími uzavřené radionuklidové zdroje, na nichž charakter radiační činnosti vyžaduje vymezení kontrolovaného pásma,
	f) pracoviště s technickými rentgenovými zařízeními, na nichž charakter radiační činnosti vyžaduje vymezení kontrolovaného pásma,
	g) pracoviště s otevřenými radionuklidovými zdroji, pokud vybavení izolačními a ventilačními zařízeními a úroveň provedení kanalizace splňuje příslušné minimální požadavky podle tabulky č. 1 přílohy č. 9 této vyhlášky,
	h) pracoviště s kompaktním mimotělním ozařovačem krve s uzavřeným radionuklidovým zdrojem.

	(3)  Pracovištěm III. kategorie je
	a) pracoviště s urychlovačem částic,
	b) pracoviště se zařízením obsahujícím uzavřený radionuklidový zdroj určeným k radioterapii, včetně brachyterapie, klasifikovaným jako významný zdroj ionizujícího záření,
	c) uznaný sklad,
	d) pracoviště s otevřenými radionuklidovými zdroji, pokud vybavení izolačními a ventilačními zařízeními a úroveň provedení kanalizace splňuje příslušné minimální požadavky podle tabulky č. 1 přílohy č. 9 této vyhlášky,
	e) pracoviště se stacionárním průmyslovým ozařovačem určeným k ozařování potravin a surovin, předmětů běžného užívání nebo jiných materiálů,
	f) pracoviště pro dobývání, úpravu a zušlechťování radioaktivních nerostů.

	(4) Pracovištěm IV. kategorie je
	a) jaderné zařízení,
	b) úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy,
	c) pracoviště s otevřenými radionuklidovými zdroji jiné než v bodě a) a b), které s ohledem na vysoké aktivity zpracovávané současně na jednom pracovním místě, na typický způsob provozu pracoviště a související míru možného ozáření a potenciální rizik...


	§ 23
	Kategorizace radiačních pracovníků
	Radiační pracovníci se tam, kde je to požadováno zákonem, zařazují do kategorie A nebo B na základě očekávaného ozáření za běžného provozu a při předvídatelných poruchách a odchylkách od běžného provozu, se zohledněním potenciálního ozáření Pracovníky...
	§ 24
	Obecné limity pro obyvatele
	(1) Obecnými limity pro obyvatele jsou
	a) pro součet efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazků efektivních dávek z vnitřního ozáření 1 mSv za kalendářní rok ze všech autorizovaných činností,
	b) pro ekvivalentní dávku v oční čočce 15 mSv za kalendářní rok,
	c) pro průměrnou ekvivalentní dávku v 1 cmP2P kůže 50 mSv za kalendářní rok.

	(2) Obecné limity pro obyvatele se nevztahují na
	a) profesní ozáření,
	b) ozáření, kterému je vědomě, dobrovolně a po poučení o rizicích s ním spojených vystaven člověk po dobu specializované přípravy na výkon povolání se zdrojem ionizujícího záření,
	c) omezování ozáření ve zvláštním případě podle § 64 atomového zákona.

	(3) Nepřekročení obecných limitů pro obyvatele musí být posuzováno s ohledem na průměrné ozáření reprezentativní osoby, vypočtené pro všechny cesty ozáření ze všech zdrojů ionizujícího záření a všech činností v rámci plánovaných expozičních situací. N...

	§ 25
	Limity pro radiačního pracovníka
	(1) Limity pro radiačního pracovníka se vztahují na profesní ozáření a jsou
	a) pro součet efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazků efektivních dávek z vnitřního ozáření 20 mSv za kalendářní rok, pokud Úřad neschválí jiný způsob čerpání limitu v čase, který však nemůže překročit  100mSv za pět let,
	b) pro ekvivalentní dávku v oční čočce 20 mSv za kalendářní rok a současně 100 mSv za pět let,
	c) pro průměrnou ekvivalentní dávku na 1 cmP2P kůže 500 mSv za kalendářní rok a
	d) pro ekvivalentní dávku na ruce od prstů až po předloktí a na nohy od chodidel až po kotníky 500 mSv za kalendářní rok.

	(2) Držitel povolení je povinen posuzovat, zda nedošlo k překročení limitů pro radiačního pracovníka. Posouzení musí být provedeno s ohledem na součet dávek ze všech cest ozáření a při všech pracovních činnostech, které radiační pracovník vykonává. Př...
	(3) Radiační pracovník je povinen osobě, pro kterou vykonává pracovní činnost, oznámit všechny další pracovní činnosti, při kterých je vystaven ozáření podléhajícímu limitům pro radiačního pracovníka.

	§ 26
	Limity pro učně a studenta
	(1) Limity pro učně a studenta se vztahují na ozáření, kterému je vystaven člověk po dobu své specializované přípravy na výkon povolání se zdrojem ionizujícího záření. Dodržení limitů pro učně a studenta je povinen zajistit držitel povolení, na jehož ...
	(2) Limity pro učně a studenta ve věku od 16 do 18 let jsou
	a) pro součet efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazků efektivních dávek z vnitřního ozáření 6 mSv za kalendářní rok,
	b) pro ekvivalentní dávku v oční čočce 15 mSv za kalendářní rok,
	c) pro průměrnou ekvivalentní dávku na 1 cmP2P kůže 150 mSv za kalendářní rok a
	d) pro ekvivalentní dávku na ruce od prstů až po předloktí a na nohy od chodidel až po kotníky 150 mSv za kalendářní rok.

	(3) Limity pro učně a studenta mladšího než 16 let jsou shodné s obecnými limity pro obyvatele. Limity pro učně a studenta staršího než 18 let jsou shodné s limity pro radiačního pracovníka.

	§ 27
	Odvozené limity
	(1) Odvozenými limity pro zevní ozáření jsou
	a) pro osobní dávkový ekvivalent v hloubce 0,07 mm hodnota 500 mSv za kalendářní rok,
	b) pro osobní dávkový ekvivalent v hloubce 10 mm hodnota 20 mSv za kalendářní rok.

	(2) Odvozenými limity pro vnitřní ozáření za kalendářní rok, kromě případů stanovených v odstavcích 4 a 5, jsou pro příjem radionuklidu
	a) požitím hodnota podílu 20 mSv a konverzního faktoru hing pro příjem daného radionuklidu požitím radiačním pracovníkem podle tabulek přílohy č. 3 této vyhlášky,
	b) vdechnutím hodnota podílu 20 mSv a konverzního faktoru hinh pro příjem daného radionuklidu vdechnutím radiačním pracovníkem podle tabulek přílohy č. 3 této vyhlášky.

	(3) Při současném zevním i vnitřním ozáření v průběhu kalendářního roku, kromě případů uvedených v odstavcích 4 až 5, se považují limity pro radiační pracovníky za nepřekročené, platí-li HP(0,07) <= 500 mSv a současně HP(10) + Suma hj,inhIj,inh + Suma...
	(4) Při ozáření způsobeném produkty přeměny radonu je odvozeným limitem hodnota 3 MBq pro roční příjem ekvivalentní aktivity radonu, což odpovídá příjmu latentní energie produktů přeměny radonu 17 mJ nebo expozici produktům radonu 2,5 MBq.h.mP-3P nebo...
	(5) Pro ozáření směsí dlouhodobých radionuklidů emitujících záření alfa uran-radiové řady je odvozeným limitem příjem vdechnutím 1850 Bq za kalendářní rok.

	§ 28
	Postupy optimalizace radiační ochrany
	(1) V rámci optimalizace radiační ochrany jsou všechna ozáření plánována a udržována na co nejnižší rozumně dosažitelné úrovni se zohledněním hospodářských a společenských faktorů.
	(2) Varianty radiační ochrany posuzované v rámci optimalizace radiační ochrany nesmí vést k ozáření, které by převyšovalo limity ozáření a musí respektovat optimalizační meze nebo referenční úrovně, pokud jsou pro daný případ stanoveny.
	(3) Při stanovovaní optimalizačních mezí pro jednotlivou činnost vedoucí k ozáření nebo jednotlivý zdroj ionizujícího záření jsou zohledněny dosavadní zkušenosti s podobnými činnostmi a zdroji tak, aby úroveň radiační ochrany nebyla nižší, než bylo ji...
	(4) Postupy optimalizace radiační ochrany zajišťují volbu optimální z dostupných variant pro zajištění radiační ochrany v dané expoziční situaci. Tyto postupy jsou periodicky aplikovány tak, aby nebyly opomenuty nově vzniklé podmínky pro danou expozič...
	(5) Nejdůležitější reprezentativní znaky zvažované při výběru nejlepší/optimální alternativy radiační ochrany jsou uvedeny v příloze č. 10 této vyhlášky. Z uvedených charakteristik se vezmou v úvahu ty, které jsou relevantní pro danou činnost.
	(6) Způsoby optimalizace, zvažované alternativy a reprezentativní znaky, které jsou brány v úvahu, uvede držitel povolení ve strukturovaných postupech optimalizace předkládaných se žádostí o povolení dané činnosti v rámci expozičních situací.
	(7) Při optimalizaci radiační ochrany lze jako podpůrný nástroj pro rozhodování o volbě optimální varianty porovnat náklady na různá opatření ke zvýšení radiační ochrany jako je přemístění osob nebo vybudování dodatečných bariér, s finančním ohodnocen...
	a) 0,5 mil. Kč/Sv pro radiační činnosti, kdy průměrná efektivní dávka u jednotlivce nepřesáhne jednu desetinu příslušných limitů ozáření,
	b) 1 mil. Kč/Sv pro radiační činnosti, kdy průměrná efektivní dávka u jednotlivce přesáhne jednu desetinu, ale nikoliv tři desetiny příslušných limitů ozáření,
	c) 2,5 mil. Kč/Sv pro radiační činnosti, kdy průměrná efektivní dávka u jednotlivce přesáhne tři desetiny příslušných limitů ozáření,
	d) 1 mil. Kč/Sv pro lékařské ozáření,
	e) 0,5 mil. Kč/Sv pro ozáření z přírodních zdrojů ionizujícího záření, které nejsou záměrně využívány,
	f) 2,5 mil. Kč/Sv pro havarijní ozáření.

	(8) Postupy optimalizace jsou kontinuálním procesem, který je pravidelně aplikován v průběhu provádění dané činnosti. Zejména případy, kdy dojde k překročení limitů nebo stanovených dávkových optimalizačních mezí nebo referenčních úrovní jsou důvodem ...

	§ 29
	Zproštění
	(1) Zprošťovací úrovně aktivity jsou pro jednotlivé radionuklidy stanoveny hodnotami aktivity ve druhém sloupci tabulky č. 1 přílohy č. 1 této vyhlášky a zprošťovací úrovně hmotnostní aktivity hodnotami hmotnostní aktivity ve třetím sloupci tabulky č....
	(2) Zprošťovací úrovně aktivity se vztahují na celkové množství radioaktivních látek v držbě jedné osoby jako součást určité radiační činnosti.
	(3) Pro směs radionuklidů se nepřekročení zprošťovacích úrovní prokazuje tak, že
	a) buď je součet podílů celkových aktivit jednotlivých radionuklidů a příslušných zprošťovacích úrovní aktivit menší než 1, nebo
	b) je součet podílů hmotnostních aktivit jednotlivých radionuklidů a příslušných zprošťovacích úrovní hmotnostních aktivit menší než 1; při součtech podle písmen a) a b) se sčítají vždy podíly pro všechny radionuklidy zastoupené v látce, kromě radionu...

	(4) K prokázání dodržení zprošťovacích úrovní je tedy dostatečné naplnění podmínky uvedené v bodě a) pro celkovou aktivitu nebo v bodě b) pro hmotnostní aktivitu a to bez ohledu na celkové množství látky, ve které jsou radionuklidy obsaženy.

	§ 30
	Přejímací zkouška
	(1) Přejímací zkouška zdroje ionizujícího záření se provádí před zahájením jeho používání. Účelem přejímací zkoušky je ověřit vlastnosti a parametry zdroje ionizujícího záření stanovené při typovém schválení.
	(2) Rozsah přejímací zkoušky se přizpůsobí konkrétnímu účelu použití zdroje ionizujícího záření.
	(3) Přejímací zkouška zahrnuje:
	a) kategorizaci zdroje ionizujícího záření nebo ověření kategorizace zdroje ionizujícího záření, pokud byla provedena dříve výrobcem, dovozcem nebo distributorem nebo při typovém schválení,
	b) u otevřeného radionuklidového zdroje ověření údajů uvedených v průvodním listu a to alespoň údajů podle § 9 odst. 2 písm. a), b),
	c) u uzavřeného radionuklidového zdroje ověření údajů uvedených v osvědčení a to alespoň údajů o druhu radionuklidu a jeho aktivitě a ověření těsnosti, pokud uplynula doba delší než 6 měsíců od jejich výroby,
	d) u zařízení obsahujících uzavřený radionuklidový zdroj
	1. ověření funkčnosti zařízení a ověření kvality řídicích, ovládacích, bezpečnostních, signalizačních a indikačních systémů,
	2. ověření provozních parametrů a vlastností zařízení
	3. stanovení dozimetrických veličin včetně jejich nejistot z hlediska účelu použití,
	4. zkoušku uzavřeného radionuklidového zdroje podle písmene c); nelze-li radionuklidový zdroj demontovat, zkouška těsnosti uzavřeného radionuklidového zdroje se provádí postupy prokazujícími požadované údaje nepřímo,
	5. posouzení neužitečného záření v okolí zdroje ionizujícího záření.

	e) u generátorů záření a u zařízení, při jejichž provozu vznikají radionuklidy,
	1. ověření funkčnosti zařízení a ověření kvality řídicích, ovládacích, bezpečnostních, signalizačních, indikačních a zobrazovacích systémů,
	2. ověření provozních parametrů a vlastností zařízení stanovení dozimetrických veličin a přesnosti těchto stanovení z hlediska účelu použití.
	3. stanovení dozimetrických veličin včetně jejich nejistot z hlediska účelu použití,
	4. posouzení neužitečného záření v okolí zdroje ionizujícího záření.


	(4) Při přejímací zkoušce držitel povolení, který zkoušku provádí, navrhuje rozsah a četnost měření a ověřování parametrů a vlastností zdroje ionizujícího záření pro předpokládaný způsob použití v rámci zkoušek dlouhodobé stability a zkoušek provozní ...
	(5) Přejímací zkouška se nevztahuje na:
	a) nevýznamné a drobné zdroje ionizujícího záření,
	b) kostní denzitometry,
	c) uzavřené radionuklidové zdroje, u kterých neuplynula doba delší než 6 měsíců od jejich výroby,
	d) zdroje ionizujícího záření při jejich převzetí výhradně ke skladování, přepravě nebo distribuci,
	e) zdroje ionizujícího záření vyrobené jejich provozovatelem pro vlastní použití, prototypy a unikátní zařízení.


	§ 31
	Zkouška dlouhodobé stability
	(1) Účelem zkoušky dlouhodobé stability je ověřit stabilitu vlastností a parametrů zdroje ionizujícího záření a jeho příslušenství stanovených při typovém schválení a ověřených při přejímací zkoušce.
	(2) Zkouška dlouhodobé stability se provádí:
	a) periodicky s četností nejméně 1x za dobu
	1. u zdrojů ionizujícího záření určených pro lékařská ozáření
	(1) 12 měsíců pro terapeutické zdroje,
	(2) 12 měsíců po provedení přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability provedené po výměně zobrazovacího řetězce a dále 24 měsíců po provedení každé následné zkoušky dlouhodobé stability u významných  radiodiagnostických zdrojů,
	(3) 36 měsíců pro jednoduché zdroje,
	2. 24 měsíců u významných zdrojů,
	3. 36 měsíců u jednoduchých zdrojů,
	4. podle přílohy č. 11 této vyhlášky u uzavřených radionuklidových zdrojů.

	b) při každém důvodném podezření na špatnou funkci zařízení, jehož součástí je zdroj ionizujícího záření,
	c) kdykoli výsledky testů zkoušek provozní stálosti signalizují, že charakteristické provozní vlastnosti a parametry opakovaně vybočují ze stanovených mezí,
	d) po údržbě opravě nebo jiném servisním zásahu, který by mohl ovlivnit vlastnost nebo parametr ověřovaný při zkoušce dlouhodobé stability a po výměně přidružených zařízení, které technologicky souvisí se zdrojem ionizujícího záření a mají vliv na rad...

	(3) Částečnou zkouškou dlouhodobé stability se rozumí provedení vybraných testů zkoušky dlouhodobé stability za účelem ověření, zda byla odstraněna závada zařízení, zda po servisním zásahu nevybočuje některý z testovaných parametrů ze stanovených mezí...
	(4)  Zkoušky dlouhodobé stability se nevztahují na nevýznamné a drobné zdroje ionizujícího záření, kostní denzimetry, na otevřené radionuklidové zdroje.
	(5) Zkoušky dlouhodobé stability lze u zdroje ionizujícího záření vyrobeného jeho provozovatelem pro vlastní použití, prototypu nebo unikátního zařízení nahradit zkouškami provozní stálosti v rozsahu stanoveném v rámci povolení k nakládání s daným zdr...

	§ 32
	Zkouška provozní stálosti
	(1) Zkouška provozní stálosti zahrnuje ověřování charakteristických provozních parametrů a vlastností zdroje ionizujícího záření a jeho příslušenství. Zkoušky provozní stálosti se provádějí periodicky v rozsahu podle návrhu stanoveném při přejímací zk...
	(2) U uzavřených radionuklidových zdrojů zkouška provozní stálosti spočívá ve zkoušce těsnosti otěrem zdroje. U zařízení s radionuklidovým zdrojem záření se provádí zpravidla nepřímo měřením otěru těch částí zařízení, které přicházejí do kontaktu s ra...
	(3) Zkoušky provozní stálosti se nevztahují na nevýznamné zdroje ionizujícího záření a na otevřené radionuklidové zdroje.
	(4) Zkoušky provozní stálosti zdrojů ionizujícího záření určených pro lékařská ozáření provádí:
	a) zdravotnický pracovník na pracovištích s jednoduchými zdroji ionizujícího záření
	b) radiologický asistent, radiologický technik, radiologický fyzik nebo osoba se  zvláštní odbornou způsobilostí pro hodnocení vlastností zdrojů na pracovištích s významnými zdroji ionizujícího záření.

	(5) Za provádění a hodnocení výsledků zkoušek provozní stálosti zdrojů pro lékařská ozáření odpovídá radiologický fyzik, pokud je vyžadována jeho dostupnost podle jiného právního předpisu. Na základě hodnocení výsledků je oprávněn upravit četnost a ro...

	§ 33
	Kritéria pro hodnocení úspěšnosti zkoušek dlouhodobé stability a pravidla pro odstraňování závad při nich zjištěných
	(1) Příloha č. 12 této vyhlášky stanoví kritéria 1. typu pro závady k okamžitému odstranění a kritéria 2. typu pro závady k odstranění do stanoveného termínu
	a) pokud výsledky zkoušky dlouhodobé stability, nejsou v souladu s kritérii 1. typu, pak držitel povolení nebo registrant nesmí do prokázaného odstranění zjištěných závad zařízení používat,
	b) pokud výsledky zkoušky dlouhodobé stability nejsou v souladu s kritérii 2. typu, pak držitel nebo registrant může zařízení používat po dobu stanovenou pro její odstranění. Po uplynutí této lhůty, pokud nebyla závada prokazatelně odstraněna, se zaří...

	(2) Prokazatelným odstraněním závady se rozumí provedení nové zkoušky dlouhodobé stability, příp. částečné zkoušky dlouhodobé stability s kladným výsledkem příslušného testu.
	(3) Doba pro odstranění závad 2. typu je stanovena v protokolu zkoušky dlouhodobé stability, a je při ní zohledněn typ závady, způsob klinického používání zdroje ionizujícího záření a nesmí překročit dobu 3 měsíců.

	§ 34
	Rozsah a způsob hodnocení zajištění radiační ochrany
	Zpráva o hodnocení zabezpečení radiační ochrany držitelem povolení obsahuje
	a) posouzení optimalizace radiační ochrany na základě výsledků osobního monitorování nebo monitorování pracoviště,
	b) hodnocení činnosti dohlížející osoby a osob s přímým dohledem za radiační ochranu,
	c) přehled a rozbor mimořádných událostí, ke kterým na pracovišti došlo, přijatá opatření,
	d) přehled a rozbor odchylek od běžného provozu/překročení monitorovacích úrovní, přijatá opatření,
	e) plnění povinností držitele povolení (pracovnělékařské prohlídky, radiačních pracovníků, vzdělávání radiačních pracovníků, ověřování jejich odborné způsobilosti),
	f) posouzení vybavenosti ochrannými pomůckami,
	g) hodnocení stavu zdroje na základě výsledků prováděných zkoušek,
	h) posouzení fyzického zabezpečení zdroje ionizujícího záření (z hlediska možného zneužití),
	i) informaci o provedené fyzické inventuře uzavřených radionuklidových zdrojů, je-li požadována, a její výsledek,
	j) bilanci spotřebované aktivity otevřených radionuklidových zdrojů, je-li požadována,
	k) informaci o radiologických událostech a případech, kdy k nim mohlo dojít, je-li prováděno lékařské ozáření,
	l) informace o revizi místních diagnostických referenčních úrovní, je-li prováděno lékařské ozáření,
	m) plán havarijních cvičení na následující rok, je-li požadován,
	n) hodnocení uskutečněného havarijního cvičení, je-li požadováno,
	o) podpis statutárního orgánu.

	§ 35
	Informování a příprava pracovníků
	(1) Radiační pracovníci jsou držitelem povolení prokazatelně informováni
	a) o charakteru a rozsahu možného ohrožení zdraví, o rizicích spojených s jejich prací a o případné zdravotní újmě s tím spojené,
	b) o obecných postupech radiační ochrany a opatřeních, která musí být přijata, zejména o těch, která odpovídají provozním a pracovním podmínkám vztahujícím se jak k dané činnosti obecně, tak i k jednotlivým pracovištím a pracím, na které mohou být při...
	c) o důležitosti plnit požadavky ochrany zdraví i technické a administrativní požadavky k zajištění radiační ochrany,
	d) v případě žen také o významu včasného oznámení těhotenství z důvodu rizik ozáření pro nenarozené dítě a radioaktivní kontaminace kojence v případě vnitřní kontaminace radionuklidy.

	(2) Každý držitel povolení zajišťuje systém vzdělávání radiačních pracovníků tak, aby pracovníci byli dostatečně znalí nejen obecných pravidel a postupů radiační ochrany, ale zejména opatření týkajících se radiační ochrany při práci s konkrétními zdro...
	(3) Pro všechny radiační pracovníky pracující v kontrolovaném pásmu jaderné elektrárny musí vzdělávání zahrnovat i obeznámení se s předpisy a dokumentací pro toto kontrolované pásmo.
	(4) Znalosti radiačních pracovníků a jejich způsobilost k bezpečnému nakládání se zdroji ionizujícího záření při jimi vykonávané práci se ověřují před zahájením práce a dále pravidelně, nejméně jednou za rok, zkouškou provedenou v písemné nebo elektro...

	§ 36
	Inventarizace zdrojů
	(1) Každý držitel povolení k nakládání s uzavřenými radionuklidovými zdroji provede dokladovou inventuru všech uzavřených radionuklidových zdrojů současně s fyzickou kontrolou jejich přítomnosti každoročně, vždy k poslednímu pracovnímu dni prvního čtv...
	(2) Do konce následujícího měsíce po provedené inventuře držitel povolení zašle úřadu výsledné hlášení, které bude obsahovat
	a) výrobní číslo uzavřeného radionuklidového zdroje, číslo osvědčení uzavřeného radionuklidového zdroje, radionuklid,
	b) typ krytu, v němž je umístěn, a jeho výrobní číslo,
	c) označení prostor, v nichž se nachází, resp. části technologie,
	d) datum provedené inventury a fyzické kontroly,
	e) označení odpovědné osoby.

	(3) Mimořádnou inventuru a fyzickou kontrolu je povinen povést ten držitel povolení, u něhož bylo v rámci insolvenčního řízení rozhodnuto o úpadku. Výsledky do 14 dnů zašle Úřadu.
	(4) Pokud je vysokoaktivní zdroj součástí technologického celku a tento celek je odstaven z provozu po dobu delší než 30 dnů, je držitel povolení povinen v intervalu minimálně jednou za měsíc fyzicky zkontrolovat přítomnost radionuklidového zdroje v k...

	§ 37
	Náplň práce osoby odpovědné za radiační ochranu u registranta
	(1) Náplní práce osoby odpovědné za radiační ochranu u registranta je
	a) sledovat a hodnotit plnění povinností registranta při zajištění všech požadavků na bezpečné nakládání se zdroji ionizujícího záření,
	b) pomáhat při plnění povinností registranta k zajišťování radiační ochrany, upozorňovat ho na zjištěné nedostatky a podávat mu návrhy na jejich odstranění,
	c) zajišťovat pravidelné kontroly účinnosti ochranných pomůcek a prostředků.

	(2) Osoba odpovědná za radiační ochranu u registranta zpravidla pro registranta zabezpečuje následující činnosti v oblasti radiační ochrany
	a) informování radiačních pracovníků a osob připravujících se na výkon povolání ve sledovaném pásmu o skutečnostech důležitých z hlediska radiační ochrany a možném riziku práce se zdroji ionizujícího záření,
	b) průběžné vzdělávání pracovníků o bezpečném používání zdroje záření,
	c) řádné vedení dokumentace předepsané z hlediska radiační ochrany pro pracoviště,
	d) evidenci o pohybu a stavu zdrojů ionizujícího záření,
	e) organizuje a účastní se přejímacích zkoušek, zkoušek dlouhodobé stability a zajišťuje zkoušky provozní stálosti zdrojů ionizujícího záření,
	f) vyšetřování odchylek od běžného provozu, ztrát, nebo odcizení zdroje ionizujícího záření a realizaci nápravných opatření.


	§ 38
	Postupy pro zajištění radiační ochrany registranty při používání zdroje ionizujícího záření
	Postupy pro zajištění radiační ochrany registranty při používání zdroje ionizujícího záření stanoví příloha č. 20 této vyhlášky.
	§ 39
	Soustavný dohled nad radiační ochranou
	(1) Dohlížející osoba musí být radiačním pracovníkem a v případě, že na pracovišti, kde funkci dohlížející osoby vykonává je vymezeno kontrolované pásmo, musí být radiačním pracovníkem kategorie A.
	(2) Náplní činnosti dohlížející osoby je:
	a) sledovat a hodnotit plnění povinností držitele povolení při zajištění všech opatření pro bezpečné nakládání se zdrojem ionizujícího záření a bezpečný provoz pracoviště, kde se vykonávají radiační činnosti,
	b) pomáhat vedoucím pracovníkům při plnění povinností držitele povolení k zajišťování radiační ochrany, upozorňovat je na zjištěné nedostatky a podávat jim návrhy na jejich odstranění,
	c) konzultovat s vedoucími pracovníky zkoušky a kontrolu ochranných pomůcek a měřicích zařízení zejména při:
	1. zevrubném posuzování projektů jednotlivých zařízení z hlediska radiační ochrany,
	2. uvádění do provozu nových nebo modifikovaných zdrojů ionizujícího záření,
	3. pravidelných kontrolách účinnosti ochranných pomůcek a technických postupů,
	4. pravidelných kalibracích měřicích přístrojů a pravidelných kontrolách jejich řádného provozu a správného používání.


	(3) Dohlížející osoba zpravidla pro držitele povolení zabezpečuje následující činnosti v oblasti radiační ochrany:
	a) informování radiačního pracovníka a člověka připravujícího se v kontrolovaném nebo sledovaném pásmu na výkon povolání o skutečnostech důležitých z hlediska radiační ochrany,
	b) vzdělávání radiačního pracovníka v otázkách bezpečného nakládání se zdrojem ionizujícího záření a bezpečného provozu pracoviště, kde se vykonávají radiační činnosti,
	c) ověřování znalostí pravidel a zásad bezpečného nakládání se zdrojem ionizujícího záření a bezpečného vykonávání radiačních činností u radiačního pracovníka pravidelnými zkouškami,
	d) přípravu programu monitorování, hodnocení výsledků monitorování podle programu monitorování, případně se na monitorování podílí,
	e) evidenci dávek včetně součtu dávek ze všech pracovních činností radiačního pracovníka, hodnocení dávek všech osob vstupujících do kontrolovaného pásma a porovnání s limity,
	f) provádění optimalizace radiační ochrany,
	g) řádné vedení dokumentace předepsané z hlediska radiační ochrany pro povolovanou činnost včetně přípravy programu systému řízení nebo programu zajišťování radiační ochrany,
	h) vypracování a zaslání na Úřad ročního hodnocení zajištění radiační ochrany
	i) evidenci zdrojů ionizujícího záření, zařízení a přístrojů majících vliv na radiační ochranu a vedení informací o jejich pohybu a stavu provádění ročních inventur zdrojů ionizujícího záření
	j) organizování přejímacích zkoušek, zkoušek dlouhodobé stability a zajištění zkoušek provozní stálosti zdrojů ionizujícího záření,
	k) vyšetřování radiačních mimořádných událostí nebo radiačních nehod, ztrát, nebo odcizení, poškození zdroje ionizujícího záření, a stanovení a kontrolu realizace nápravných opatření,
	l) sledování účasti pracovníků na předepsaných lékařských prohlídkách,
	m) spolupráci s osobami s přímým dohledem nad radiační ochranou a koordinaci jejich činnost.

	(4) Osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou musí být radiačním pracovníkem a v případě, že na pracovišti, kde funkci osoby s přímým dohledem vykonává je vymezeno kontrolované pásmo, musí být radiačním pracovníkem kategorie A.
	(5) Osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou při provádění radiačních činností na pracovišti držitele povolení zejména zajišťuje:
	a) plánování a přípravu konkrétních pracovních činností,
	b) informování radiačních pracovníků a ostatních osob o aktuální radiační situaci a režimových opatřeních,
	c) kontrolu, zda radiační pracovníci a ostatní osoby vstupující do kontrolovaného pásma při vykonávání radiačních činností plní požadavky ochrany zdraví i technické a administrativní požadavky k zajištění radiační ochrany,
	d) spolupráci na šetření radiačních mimořádných událostí nebo radiačních nehod,
	e) spolupráci s dohlížející osobou a plnění úkolů zadaných dohlížející osobou.

	(6) Specializovaný útvar radiační ochrany, zajišťuje na jaderných energetických zařízeních výkon dohlížející osoby podle odst. 4 a dále zejména zajišťuje:
	a) posuzování a provádění opatření za účelem zajištění radiační ochrany všech osob vstupujících a vykonávajících pracovní činnosti v kontrolovaném pásmu,
	b) přípravu a návrhy změn dokumentace předkládané Úřadu vztahující se k radiační ochraně a přípravu interních předpisů vztahujících se k radiační ochraně,
	c) hodnocení vlivu výpustí na reprezentativní osobu a kontrolu plnění autorizovaných limitů,
	d) kontrolu způsobilosti radiačních pracovníků k výkonu práce v kontrolovaném pásmu,
	e) šetření událostí vztahujících se k radiační ochraně, včetně vypracování návrhů na přijetí nápravných opatření a součinnost s dalšími útvary při jejich realizaci,
	f) soustavný dohled nad radiační ochranou dostatečným počtem pracovníků s přímým dohledem nad radiační ochranou a koordinaci jejich činnosti,
	g) zajištění přímého dohledu nad radiační ochranou při pracovních činnostech vykonávaných externími pracovníky,
	h) součinnost s ostatními útvary při zajišťování havarijní připravenosti.


	§ 40
	Kontrolované pásmo
	(1) Kontrolované pásmo se na pracovištích, kde se vykonávají radiační činnosti, vymezuje tak, aby regulací pohybu osob, vytvořením ochranných bariér a případně i stavebními úpravami, režimem práce, rozsahem monitorování a dalšími opatřeními přiměřeným...
	(2) Pokud není zvláštním způsobem nakládání se zdroji ionizujícího záření, například časově omezeným používáním, odůvodněno jinak, je účelné kontrolované pásmo vymezit tam, kde se očekává, že:
	a) příkon dávkového ekvivalentu ze zevního ozáření na pracovním místě bude při běžném provozu zdroje záření v průměru za rok vyšší než 2,5 mikroSv/h,
	b) součet součinů objemových aktivit jednotlivých radionuklidů v ovzduší na pracovišti a konverzních faktorů hRinhR pro příjem vdechnutím radiačním pracovníkem podle přílohy č. 3 bude v průměru za rok větší než 2,5 mikroSv/mP3P,
	c) radioaktivní kontaminace povrchů na pracovních místech bude vyšší než směrné hodnoty povrchové kontaminace pro pracoviště s otevřenými radionuklidovými zdroji uvedené v tabulce č. 3 přílohy č. 2.

	(3) Kontrolované pásmo se vymezuje jako ucelená a jednoznačně určená část pracoviště, zpravidla stavebně oddělená, a s takovým zajištěním, aby do ní nemohly vstoupit nepovolané osoby.  Na vchodech nebo ohraničení se kontrolované pásmo označuje znakem ...
	(4) Návrh na vymezení kontrolovaného pásma, který se předkládá Úřadu, jako součást dokumentace k žádosti o příslušné povolení zahrnuje:
	a) rozsah kontrolovaného pásma, zpravidla výčtem místností a schematickým plánkem; pro očekávaná terénní přechodná pracoviště, například defektoskopická nebo karotážní, se stanoví mez dávkových příkonů, která se použije k ohraničení kontrolovaného pás...
	b) zdůvodnění navrhovaného rozsahu kontrolovaného pásma, zejména výpočty a jiné důkazy dokládající splnění požadavků odstavce 1,
	c) popis stavebního a technického zajištění kontrolovaného pásma proti vstupu nepovolaných osob,
	d) předpokládaný počet osob pracujících v kontrolovaném pásmu a způsob jejich poučení o rizicích při práci v kontrolovaném pásmu, například uvedením vzoru pokynů pro vstup a práci v kontrolovaném pásmu,

	(5) Do kontrolovaného pásma mohou vstupovat jen osoby poučené o tom, jak se tam mají chovat, aby neohrozily zdraví své ani zdraví ostatních osob. U radiačních pracovníků se takové poučení uskutečňuje v rámci jejich přípravy prokazatelným způsobem a ne...
	(6) Do kontrolovaného pásma nesmí vstupovat těhotné ženy a osoby mladší 18 let, kromě pacientů, kteří se na pracovišti, kde je vymezeno kontrolované pásmo mají podrobit lékařskému ozáření. Těhotné ženy a osoby mladší 18 let mohou vstupovat do kontrolo...
	(7) Vykonávat práce v kontrolovaném pásmu mohou pouze radiační pracovníci kategorie A. Pracovníci kategorie B nebo jiné osoby mohou v kontrolovaném pásmu provádět pouze nezbytné nahodilé činnosti, a to po dobu nezbytně nutnou a pod dohledem radiačního...
	(8) Umožnit vstup i jiným osobám než radiačním pracovníkům, za účelem provádění nezbytných činností jako je úklid nebo údržba na pracovišti je možné za dodržení následujících podmínek:
	a) v kontrolovaných pásmech pracovišť s generátory záření a ozařovači, po dobu, kdy je zajištěno, že tyto zdroje nemohou být uvedeny do provozu
	b) v kontrolovaných pásmech pracovišť s otevřenými radionuklidovými zdroji, vyjma pracovišť III. a IV. kategorie, po dobu, kdy je zajištěno, že se na pracovních místech se zdroji nenakládá a že je povrchová kontaminace menší než hodnoty uvedené v tabu...

	(9) Osoby vstupující do kontrolovaného pásma musí provozovatel kontrolovaného pásma vybavit ochrannými pracovními pomůckami přiměřenými způsobu vykonávané činnosti nebo důvodům vstupu do kontrolovaného pásma.
	(10) Pro osoby vstupující do kontrolovaného pásma zajišťuje provozovatel kontrolovaného pásma osobní monitorování v rozsahu stanoveném v programu monitorování. Jestliže příkon dávkového ekvivalentu v kontrolovaném pásmu může překročit 1 mSv/h, musí bý...
	(11) V kontrolovaném pásmu pracovišť IV. kategorie a v kontrolovaném pásmu pracovišť s otevřenými radionuklidovými zdroji III. kategorie a II. kategorie, pokud není v podmínkách povolení stanoveno jinak, se pracuje po převléknutí a při výstupu z nich ...
	(12) V kontrolovaném pásmu pracovišť s otevřenými zdroji je zakázáno kouřit; jíst a pít je dovoleno pouze v případě, že vzhledem k rozsahu kontrolovaného pásma a druhu vykonávaných činností jej nelze krátkodobě opustit za účelem občerstvení. Pro jídlo...
	(13) Provozovatel kontrolovaného pásma musí zpracovat písemně režimové pokyny pro vstup a provádění činností v kontrolovaném pásmu a vést záznamy o vstupech všech osob do kontrolovaného pásma a o výsledcích jejich monitorování a monitorování pracovišt...

	§ 41
	Sledované pásmo
	(1) Sledované pásmo se vymezuje jako ucelená a jednoznačně určená část pracoviště, zpravidla stavebně oddělená. Na vchodech nebo ohraničení se sledované pásmo označuje upozorněním "Sledované pásmo se zdroji ionizujícího záření", a znakem radiačního ne...
	(2) Ve sledovaném pásmu se zajišťuje pouze monitorování pracoviště, pokud není v programu monitorování stanoveno jinak.
	(3) Vykonávat práce ve sledovaném pásmu mohou pouze radiační pracovníci kategorie A nebo B.
	(4) Oznámení o vymezení sledovaného pásma obsahuje
	a) schématický plánek sledovaného pásma s vyznačením pracovních míst,
	b) informace o stínění,
	c) vybavení pracovních míst ochrannými pomůckami,
	d) popis zdrojů, které mají být používány.


	§ 42
	Podmínky bezpečného provozu pracovišť s generátory záření
	(1) Generátor záření může být zapínán a používán pouze po dobu nezbytně nutnou.
	(2) Při ozařování a prozařování generátorem záření se před vstupem do vymezeného nebo stíněného ozařovacího prostoru a po skončení práce měřením nebo signalizací zkontroluje, že generátor záření byl vypnut.
	(3) Stacionární rentgenová zařízení a jiné stacionární generátory záření se umísťují do samostatných ozařoven nebo vyšetřoven a obsluhují se z chráněných obsluhoven s výjimkou rentgenových přístrojů, jejichž konstrukce nebo účel použití vylučují překr...
	(4) Přístroj nebo zařízení, jehož součástí je generátor záření a ochranné stínění, může být používán pouze tehdy, je-li zajištěno, že přístroj nebo zařízení nelze uvést do činnosti, pokud je ochranné stínění odstraněno a bude automaticky vyřazeno z či...

	§ 43
	Podmínky bezpečného provozu uzavřených radionuklidových zdrojů, zařízení a pracovišť s nimi
	(1) Uzavřený radionuklidový zdroj může být používán jen po nezbytnou dobu a mimo tuto dobu se ukládá ve stínicím krytu nebo je jinak zastíněn, a to zpravidla tak, aby při skladování příkon dávkového ekvivalentu na povrchu krytu, kontejneru, stíněných ...
	(2) Při ozařování a prozařování s uzavřeným radionuklidovým zdrojem se po skončení práce nebo před vstupem do vymezeného nebo stíněného ozařovacího prostoru měřením nebo signalizací zkontroluje, zda zdroj byl řádně zastíněn nebo zasunut do stínicího k...
	(3) Provozovatel uzavřeného radionuklidového zdroje a zařízení s nimi zajišťuje pravidelnou údržbu používaného vybavení.

	§ 44
	Podmínky bezpečného provozu pracovišť s otevřenými radionuklidovými zdroji
	(1) Maximální aktivita otevřených radionuklidových zdrojů, které mohou být současně zpracovávány na jednotlivých pracovních místech pracovišť s otevřenými radionuklidovými  zdroji I., II. nebo III. kategorie, kategorizovanými na základě vybavení praco...
	(2) Pokud se otevřené radionuklidové zdroje nepoužívají a nejedná se o zdroje, které jsou tvořeny technologickými celky nebo medii pracoviště, umísťují se v ochranných stínicích krytech nebo kontejnerech, a to zpravidla tak, aby při skladování příkon ...
	(3) Při nakládání s otevřenými radionuklidovými zdroji se používají odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky, jako jsou stínicí pláště, zástěry, brýle, rukavice, a odpovídající ochranné pomůcky, jako jsou pinzety, kleště, stínicí ochranné obal...

	§ 45
	Přechodné pracoviště
	(1) Kontrolované pásmo se na přechodných pracovištích vymezuje tak, aby bylo v maximální míře využito přirozených bariér zabraňujících vstupu nepovolaných osob do kontrolovaného pásma.
	(2) Kontrolované pásmo se na hranici vyznačuje červenobílou páskou a znakem radiačního nebezpečí a upozorněním „Kontrolované pásmo se zdroji ionizujícího záření, nepovolaným vstup zakázán“. V místě obvyklého pohybu nepovolaných osob se doplní světelno...
	(3) Pokud se přechodné pracoviště zřizuje v prostorách, které sousedí s jinými pracovišti, kde se neprovádí radiační činnosti, je držitel povolení povinen pracovníky na těchto pracovištích  prokazatelně seznámit se zřízením přechodného pracoviště a in...
	(4) V pracovní skupině zajištující činnosti na přechodném pracovišti musí být v okamžiku výkonu činnosti přítomni alespoň dva pracovníci kategorie A. Součástí pracovní skupiny musí být držitel platného oprávnění k výkonu činnosti zvláště důležité z hl...
	(5) Pracovní skupina musí být vybavena měřícím vybavením k monitorování pracoviště v rozsahu odpovídajícím používaným zdrojů a uvedeném v programu monitorování.
	(6) Jestliže příkon dávkového ekvivalentu může překročit 1 mSv/h musí být radiační pracovníci vybaveni rovněž operativními (signálními nebo přímoodečítacími) osobními dozimetry.
	(7) Držitel povolení je povinen oznámit Úřadu nejméně den předem
	a) termín zahájení prací,
	b) předpokládanou dobu práce na přechodném pracovišti,
	c) adresu přechodného pracoviště a nejpozději před zahájením prací jednoznačné určení místa výkonu práce se zdrojem ionizujícího záření, např. geografické souřadnice, číslo budovy v areálu, číslo parcely,
	d) popis prací,
	e) přehled používaných zdrojů ionizujícího záření,
	f) kontakt na pracovníka s přímým dohledem nad radiační ochranou.

	(8) Držitel povolení je povinen oznámit Úřadu neprodleně ukončení prací na přechodném pracovišti.

	§ 46
	Jednotné postupy pro hodnocení veličin měřených v rámci monitorování
	(1) Při přepočtu aktivit přijatých radionuklidů na úvazek efektivní dávky se použijí konverzní faktory uvedené v příslušných tabulkách přílohy č. 3 této vyhlášky. U blíže neidentifikovaných radionuklidů a chemických forem nebo vlastností vdechovaného ...
	(2) Nejsou-li známa data lépe odpovídající dané situaci, počítá se příjem radionuklidů požitím na základě spotřeby daného druhu poživatiny, kvalifikovaně určené ze statistických přehledů, a to zvlášť pro jednotlivé věkové kategorie.
	(3) Nejsou-li známa data lépe odpovídající dané situaci, počítá se, že množství vdechovaného vzduchu v jednom roce je pro reprezentativní osobu ve věku do 1 roku včetně 1000 mP3P, ve věku od 1 do 2 let včetně 2000 mP3P, ve věku od 2 do 7 let včetně 40...
	(4) Pro zevní ozáření ze vzácných radioaktivních plynů rozptýlených v ovzduší pracoviště se při přepočtu průměrné objemové aktivity těchto plynů na příkon efektivní dávky použijí konverzní faktory uvedené v tabulce č. 1 přílohy č. 5 této vyhlášky.
	(5) Pro výpočet efektivní dávky v důsledku inhalace produktů přeměny radonu z ovzduší v oblastech dotčených těžbou a zpracováním uranových rud se hodnota pozadí ekvivalentní objemové aktivity radonu uvažuje 10 Bq/mP3P, pokud není v dané oblasti jiná h...

	§ 47
	Monitorovací úrovně
	(1) V programu monitorování se vymezují monitorovací úrovně, což jsou hodnoty nebo kritéria rozhodné pro určité předem stanovené postupy nebo opatření, při jejich dosažení nebo překročení.
	(2) Monitorovací úrovně, při jejichž překročení je třeba údaj zaznamenávat a evidovat, se označují jako záznamové úrovně. Záznamové úrovně oddělují hodnoty zasluhující pozornost od hodnot bezvýznamných. Záznamové úrovně se zpravidla stanovují jako odp...
	(3) Monitorovací úrovně, jejichž překročení je podnětem k následnému šetření o příčinách a možných důsledcích zjištěného výkyvu sledované veličiny radiační ochrany, se označují jako vyšetřovací úrovně. Vyšetřovací úrovně se zpravidla stanovují jako od...
	(4) Monitorovací úrovně, jejichž překročení je podnětem k zahájení nebo zavedení opatření ke změně zjištěného výkyvu sledované veličiny radiační ochrany, se označují jako zásahové úrovně. U zásahových úrovní vymezených v programu monitorování se uvádí...

	§ 48
	Monitorování pracoviště
	(1) Monitorování pracoviště se uskutečňuje sledováním, měřením, hodnocením a zaznamenáváním veličin a parametrů charakterizujících pole ionizujícího záření a výskyt radionuklidů na pracovišti, zejména příkonů dávkového ekvivalentu na pracovišti, objem...
	(2) Při zahájení prací a při změnách v pracovních postupech nebo při změnách způsobu radiační ochrany se ověřuje účinnost radiační ochrany před zevním i vnitřním ozářením podrobným měřením příkonu dávkového ekvivalentu, objemových aktivit a dalších ve...
	(3) Monitorování radioaktivní kontaminace se volí na pracovištích s otevřenými radionuklidovými zdroji tak, aby umožnilo signalizovat provozní odchylky od běžného provozu, nedostatečnou funkci nebo selhání bariér bránících rozptylu radioaktivních látek.
	(4) Pravidelné monitorování ovzduší soustavným měřením objemových aktivit radionuklidů v ovzduší se vždy zavádí na pracovních místech IV. kategorie a na pracovištích III. kategorie, je-li tak stanoveno v programu monitorování.

	§ 49
	Osobní monitorování radiačních pracovníků
	(1) Osobní monitorovaní radiačních pracovníků slouží k určení jejich osobních dávek sledováním, měřením a hodnocením individuálního zevního i vnitřního ozáření jednotlivých pracovníků.
	(2) Osobní monitorování zevního ozáření osobními dozimetry se zajišťuje pro všechny pracovníky kategorie A a pro další osoby, je-li to stanoveno v programu monitorování. Pro pracovníky kategorie A je kontrolní období pro vyhodnocování osobního dozimet...
	(3) Osobní dozimetr se nosí na přední levé straně hrudníku (dále jen „referenční místo“), pokud není v programu monitorování stanoveno jinak. Při používání ochranné stínicí zástěry se nosí vně zástěry. V případě překročení vyšetřovací úrovně stanovené...
	(4) Osobní dozimetr musí měřit všechny druhy záření podílející se na zevním ozáření pracovníka při nakládání se zdroji ionizujícího záření. Když tuto podmínku nesplní jeden dozimetr, pracovník se vybavuje dalšími dozimetry, pokud není v  programu moni...
	(5) V případech, kdy osobní dozimetr umístěný na zástěře pracovníka vykazuje opakovaně dávky vyšší než 20mSv, je tento pracovník vybaven dalším osobním dozimetrem nošeným pod ochrannou zástěrou. Radiační pracovníci vykonávající činnosti, které jsou v ...
	(6) Na pracovištích, kde nelze vyloučit překročení limitů ozáření pro radiačního pracovníka v důsledku jednorázového zevního ozáření, jsou radiační pracovníci vybavováni operativními dozimetry, které překročení nastavené úrovně jsou schopny přímo sign...
	(7) Na pracovištích, kde může dojít k vnitřnímu ozáření pracovníků, se příjmy radionuklidů, popřípadě úvazky efektivní dávky od vnitřního ozáření jednotlivých pracovníků zjišťují zpravidla měřením aktivity radionuklidů v těle pracovníka nebo v jeho ex...
	(8) V případě podezření, že došlo k neplánovanému jednorázovému ozáření pracovníka, provádí se okamžitě vyhodnocení osobních dozimetrů a dozimetrické hodnocení dané události.
	(9) Hodnocení osobních dávek pracovníků kategorie B se provádí na základě monitorování pracoviště, na kterém vykonávají pracovní činnosti a sledováním doby pobytu na tomto pracovišti. V případě potřeby lze také vybavit jednoho nebo více pracovníků kat...

	§ 50
	Monitorování výpustí
	(1) Monitorování výpustí a jiných cest uvolňování radionuklidu z pracoviště se uskutečňuje sledováním, měřením, zaznamenáváním a hodnocením veličin a parametrů charakterizujících uvolňované látky, zejména jejich celkovou, hmotnostní nebo objemovou akt...
	(2) Monitorování výpustí a jiných cest uvolňování radionuklidu zahrnuje jak soustavné bilanční měření všech radionuklidů, které se nezanedbatelně podílejí na ozáření obyvatelstva, tak i nepřetržité měření reprezentativních radionuklidů, které je schop...
	(3) Součástí programu monitorování výpustí a jiných cest uvolňování radionuklidu z pracoviště je stanovení reprezentativní osoby jako reálně existujícího jednotlivce z obyvatelstva. Odhad ozáření reprezentativní osoby musí zahrnout všechny v úvahu při...
	(4) Pokud se k odhadu ozáření reprezentativní osoby použije výpočetní program, pak musí být uvedeny všechny základní parametry použitého modelu šíření radionuklidů v životním prostředí.
	(5) Nejsou-li známy údaje lépe odpovídající plánované expoziční situaci, použijí se údaje uvedené v § 51.

	§ 51
	Monitorování okolí
	(1) Monitorování okolí pracovišť, z nichž jsou vypouštěny či jinými cestami uvolňovány radionuklidy uskutečňuje sledováním, měřením, hodnocením a zaznamenáváním veličin a parametrů charakterizujících pole ionizujícího záření a výskyt radionuklidů v ok...
	(2) V programu monitorování okolí musí být jednoznačně stanovena měřící místa s udáním měřené veličiny, použité metody a četnosti měření.
	(3) Monitorování okolí pracoviště se zahajuje 1 až 2 roky před jejich uvedením do provozu. Cílem tohoto předprovozního monitorování je jak získání podkladů o původním stavu okolí budoucího zdroje, tak předprovozní ověření programu monitorování. Rozsah...

	§ 52
	Požadavky na měřicí přístroje a četnost předávání výsledků
	Výsledky bilancující monitorování výpustí a jiných cest uvolňování radionuklidů z pracovišť a monitorování okolí pracoviště v kalendářním roce, včetně odhadu ozáření reprezentativní osoby, se předkládají Úřadu do konce měsíce února následujícího roku.
	§ 53
	Hodnocení ozáření reprezentativní osoby a optimalizační studie
	(1) Postupy provedení konzervativních odhadů ozáření reprezentativní osoby stanoví příloha č. 21 této vyhlášky.
	(2) Obsah optimalizační studie stanoví příloha č. 22 této vyhlášky.

	§ 54
	Národní diagnostické referenční úrovně
	(1) Národní diagnostické referenční úrovně jsou stanoveny v příloze č. 13 této vyhlášky.
	(2) Národní diagnostické referenční úrovně jsou stanoveny pro standardního pacienta a pro vybrané radiologické diagnostické výkony, včetně výkonů intervenční radiologie, které jsou nejčastěji prováděné a znamenají vyšší individuální radiační zátěž pro...

	§ 55
	Stanovení distribuce dávek u obyvatelstva  z lékařského ozáření
	Zdravotní pojišťovna poskytne Úřadu údaje o všech radiologických výkonech s použitím ionizujícího zářená proplacených za požadované období. Rozsah údajů je uveden v příloze č. 14 této vyhlášky. Data se předávají Úřadu v elektronické formě v podobě dat...

	Požadavky na zajištění radiační ochrany při lékařském ozáření
	§ 56
	Požadavky na vybavení pracoviště
	(1) Pracoviště, na kterých se provádí lékařské ozáření, nesmějí být vybavena zařízením používajícím přímou skiaskopii.
	(2) Pracoviště, na kterých se provádí lékařské ozáření, nesmějí být nově vybavována a po uplynutí 3 let od účinnosti této vyhlášky vybavena těmito diagnostickými rentgenovými zařízeními
	a) skiagrafická určená pro snímkování ze štítu,
	b) stacionární skiagrafická s digitálním receptorem obrazu bez expoziční automatiky,
	c) skiagrafická určená převážně pro snímkování dětí, která nejsou vybavena prostředky pro umístění přídavného filtru s tloušťkou alespoň 0,1 mm mědi nebo 3,5 mm hliníku,
	d) mamografická nevybavená alespoň expoziční poloautomatikou,
	e) mamografická s filmovým receptorem obrazu bez protirozptylové mřížky,
	f) mamografická se vzdáleností ohnisko – receptor obrazu menší než 60 cm,
	g) mamografická, která nejsou určená pro stereotaxi, s rozměrem receptoru obrazu menším než 18 x 24 cm,
	h) mamografická neindikující kompresní sílu a komprimovanou tloušťku,
	i) mamografická bez funkce automatické výměny filtru podle komprimované tloušťky,
	j) intraorální s nominálním napětím menším než 60 kV,
	k) intraorální se vzdáleností ohnisko – konec tubusu menší než 20 cm,
	l) skiaskopická bez zvukového signálu po uplynutí pěti minut celkového skiaskopického času,
	m) skiaskopická bez automatického nastavení velikosti rtg svazku podle velikosti receptoru obrazu,
	n) skiaskopická bez funkční automatické regulace dávkového příkonu,
	o) skiaskopická bez funkce zachování posledního obrazu na monitoru po skončení expozice,
	p) skiaskopická s kruhovým receptorem obrazu a obdélníkovou primární clonou,
	q) výpočetní tomografie, na kterých se snímkují děti a která nemají dětské vyšetřovací protokoly,
	r) intervenční skiagraficko – skiaskopická bez indikace celkového součinu kermy a plochy a kumulativní referenční kermy.

	(3) Pracoviště, na kterých se provádí lékařské ozáření, nesmějí být nově vybavována těmito diagnostickými rentgenovými zařízeními
	a) skiagrafická určená převážně pro snímkování dětí, která neumožňují snímkovat bez protirozptylové mřížky,
	b) skiagrafická nebo skiaskopická, která nejsou vybavena zařízením či příslušenstvím, které poskytne informaci o dávce pacienta,
	c) intraorální, která nemají kolimaci svazku odpovídající tvarem a velikostí receptoru obrazu a zároveň odpovídající držák receptoru obrazu,
	d) používaná pro intervenční postupy, která neposkytují strukturované zprávy o radiační dávce,
	e) výpočetní tomografie bez indikace váženého dávkového indexu výpočetní tomografie (nebo objemového dávkového indexu výpočetní tomografie) a součinu kermy a délky,
	f) výpočetní tomografie bez strukturované zprávy o radiační dávce.

	(4) Pracoviště, na kterých se provádí lékařské ozáření, nesmějí být po uplynutí jednoho roku od nabytí účinnosti této vyhlášky nově vybavována diagnostickými rentgenovými zařízeními pro výpočetní tomografii bez expoziční automatiky.
	(5) Terapeutická radiologická zařízení instalovaná po datu nabytí účinnosti této vyhlášky musí být vybavena odpovídajícím dozimetrickým vybavením pro testování vlastností zdrojů ionizujícího záření, simulátorem pro radionuklidové ozařovače a lineární ...
	(6) Zvláštní pozornost musí být věnována výběru zdravotnických prostředků určených pro lékařské ozáření dětí, vyhledávací vyšetření a pro ozáření spojená s vysokými dávkami u pacientů při radioterapii, intervenční radiologii a počítačové tomografii.
	(7) Pracoviště, na kterých se provádí lékařské ozáření, vyvěšují na viditelném místě sdělení o nezbytnosti oznámit těhotenství před provedením lékařského ozáření.

	§ 57
	Léčebné aplikace radionuklidů
	(1) Léčebné aplikace radionuklidů, které jsou otevřenými radionuklidovými zdroji, se provádějí v lůžkových částech poskytovatele zdravotních služeb, speciálně upravených a vybavených tak, aby splňovaly požadavky na pracoviště s otevřenými radionuklido...
	(2) Pokud pacient podstupuje léčbu radionuklidy, poskytne držitel povolení pacientovi nebo jeho zákonnému zástupci před opuštěním zdravotnického zařízení písemnou informaci o rizicích ionizujícího záření a písemné pokyny, jak omezit dávky u lidí, kteř...

	§ 58
	Radiologické události
	(1) Radiologické události se klasifikují sestupně s ohledem na jejich závažnost do 3 kategorií: A, B a C. Kritéria pro zařazení do příslušné kategorie jsou uvedena v příloze č. 15 této vyhlášky.
	(2) Radiologické události klasifikované stupněm A a B jsou závažnými radiologickými událostmi.
	(3) Potenciální radiologickou událostí je situace, která mohla vést ke vzniku radiologické události, pokud by nebyly příčiny vedoucí k radiologické události včas odhaleny a odstraněny.
	(4) Pokud radiologická událost nastala opakovaně u stejné osoby, nebo se týkala většího počtu osob, zvažuje se zařazení do vyššího klasifikačního stupně.

	§ 59
	Zvláštní požadavky na zajištění radiační ochrany při dobývání, úpravě a zušlechťování radioaktivních nerostů
	(1) Sledované pásmo se na pracovištích, kde jsou dobývány, upravovány a zušlechťovány radioaktivní nerosty, vymezí
	a) na odkalištích,
	b) na dekontaminačních stanicích, čistírnách důlních vod, čistírnách průmyslových odpadních vod z pracovišť, která jsou součástí technologie úpravy radioaktivních nerostů,
	c) v areálech závodů, kde se provádí dobývání, úprava a zušlechťování radioaktivních nerostů.

	(2) Kontrolované pásmo se na pracovištích, kde jsou dobývány, upravovány a zušlechťovány radioaktivní nerosty, vždy vymezí
	a) na podzemních pracovištích, kde jsou těženy radioaktivní nerosty,
	b) v sušárnách a skladech uranového koncentrátu,
	c) v technologicky ucelených částech chemických úpraven uranové rudy.

	(3) V kontrolovaných pásmech pracovišť pro dobývání, úpravu a zušlechťování radioaktivních nerostů se pracuje po převléknutí a při výstupu z nich se provádí osobní očista. Pokud není v programu monitorování stanoveno jinak, tak se kontrola radioaktivn...
	(4) Na pracovištích pro dobývání, úpravu a zušlechťování radioaktivních nerostů se neprovádí kategorizace pracovišť s otevřenými zářiči ve smyslu § 41.
	(5) Pro otevřené radionuklidové zdroje tvořené přírodními radionuklidy, které pocházejí z dobývání, úpravy a zušlechťování radioaktivních surovin se nevystavují průvodní listy ve smyslu § 9.
	(6) Kde to není technicky možné (rudné deponie apod.), kontrolovaná pásma pracovišť pro dobývání, úpravu a zušlechťování radioaktivních nerostů nemusí být stavebně oddělena.
	(7) Při výpočtu příjmu ekvivalentní aktivity radonu (resp. latentní energie produktů přeměny radonu) a příjmu vdechnutím směsi dlouhodobých radionuklidů emitujících záření alfa uran - radiové řady z naměřených objemových veličin se uvažuje, že za rok ...

	§ 60
	Identifikace a označování vysokoaktivních zdrojů
	(1) Vysokoaktivní zdroje opatřuje výrobce, popřípadě u dovezených zdrojů dodavatel, nezaměnitelným identifikačním číslem. Je-li to proveditelné, toto číslo se vyryje nebo natiskne na zdroj. Toto číslo se rovněž vyryje nebo natiskne na obal zdroje. Nen...
	(2) Výrobce, popřípadě u dovezených zdrojů dodavatel, také zajistí, aby obal zdroje a, je-li to proveditelné, i zdroj byly označeny a opatřeny znakem radiačního nebezpečí a aby součástí dokumentace každého vyráběného nebo dováženého typu vysokoaktivní...
	(3) Osoba, která má v držbě vysokoaktivní zdroj, zajistí, aby tento zdroj a jeho obal byl vždy provázen písemnou informací umožňující identifikovat zdroj a jeho povahu a aby byly, je-li to proveditelné, označeny a opatřeny znakem radiačního nebezpečí ...
	(4) Příslušná dokumentace obsahuje také fotografie nebo technický výkres nebo jiné obdobné vyobrazení zdroje, obalu zdroje, přepravního obalu, zařízení nebo vybavení. Fotografie nebo jiné obdobné vyobrazení zdroje není třeba, nelze-li ji pořídit nebo ...

	§ 61
	Pracoviště s činností se zvýšeným obsahem přírodního radionuklidu
	Pracoviště s činností se zvýšeným obsahem přírodního radionuklidu je pracoviště, na němž probíhá
	a) spalování uhlí na zařízeních s tepelným výkonem nad 5 MW, včetně údržby kotlů,
	b) těžba, transport produktovody a zpracování ropy a plynu,
	c) výroba fosfátových hnojiv, výroba kyseliny fosforečné, termická výroba fosforu,
	d) výroba pigmentů na bázi oxidu titaničitého,
	e) výroba a zpracování materiálů na bázi minerálů zirkonia,
	f) zpracování surovin obsahujících vzácné zeminy,
	g) primární výroba železa, tavení cínu, olova, mědi,
	h) výroba, zpracování a užití materiálů s obsahem thoria a uranu,
	i) nakládání s vodárenskými kaly z úpravy vod z podzemních zdrojů, provoz zařízení na úpravu vlastností podzemní vody,
	j) nakládání s materiály, u nichž bylo prokázáno, že obsah přírodních radionuklidů v nich přesahuje uvolňovací úrovně nebo zvyšuje příkon fotonového dávkového ekvivalentu o více než 0,5 mikroSv/h,
	k) získávání geotermální energie,
	l) zpracování niobové rudy, zpracování titanové rudy,
	m) výroba cementu, včetně údržby slínkových pecí,
	n) těžba uhlí,
	o) pracoviště, kde se provádí hornická práce nebo práce hornickým způsobem v dole nebo při podzemní ražbě, včetně odvalu nebo odkaliště.

	§ 62
	Podrobnosti měření, stanovení dávek pracovníka a jejich evidence a rozsah a obsah informací poskytovaných o pracovišti s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření
	(1) Efektivní dávka se určuje
	a) pro pracovníka, který nakládá s radioaktivní látkou na pracovišti uvedeném v § 92 odst. 1 písm. b) atomového zákona, na základě měření dávkového příkonu záření gama, průměrných objemových aktivit radionuklidů v ovzduší, povrchové kontaminace na pra...
	b) pro pracovníka, který je členem letecké posádky na pracovišti dle § 92 odst. 1 písm. a), na základě stanovení jeho účasti na jednotlivých letech, letových charakteristik a dalších parametrů důležitých pro výpočet efektivní dávky, a to opakovaně za ...

	(2) Na měření podle odstavce 1 písm. a) se přiměřeně aplikují požadavky na monitorování při plánovaných expozičních situacích.
	(3) Na pracovištích dle § 92 odst. 1 písm. b) atomového zákona se provádí měření k posouzení, zda jsou překročeny následující úrovně:
	a) 300 Bq/mP3P pro průměrnou objemovou aktivitu radonu v ovzduší při výkonu práce a
	b) 1 mSv za rok pro efektivní dávku nad přírodní pozadí, kromě radonu a produktů jeho přeměny.

	(4) Na pracovišti, na němž bylo zjištěno překročení některé z úrovní podle odstavce 3, se na základě opakovaného měření a určení efektivní dávky posuzuje, zda může být u některého pracovníka vykonávajícího zde práce překročena hodnota efektivní dávky ...
	(5) Na pracovišti, na němž nebylo zjištěno překročení žádné z  úrovní podle odstavce 3 nebo na němž nebyla při opakovaném měření podle odstavce 4 zjištěna možnost překročení hodnoty efektivní dávky 6 mSv za rok, se nemusí v dalších letech měření ani u...
	(6) Na pracovišti, na němž bylo prokázáno, že u některého pracovníka může být překročena hodnota efektivní dávky 6mSv za rok, se efektivní dávky všech pracovníků určují opakovaně za každý kalendářní rok.
	(7) Dávky pracovníka vykonávajícího práce na více pracovištích uvedených v § 92 odst. 1 atomového zákona se sčítají.
	(8) Měřené údaje a údaje o určených dávkách se pro pracovníka vykonávajícího práce na pracovištích stanovených v § 92 odst. 1 atomového zákona uchovávají po celou dobu trvání jeho pracovní činnosti a dále až do doby, kdy pracovník dosáhne nebo by dosá...
	(9) Úřadu se ohlašují poprvé před zahájením provozu pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje a dále při každé změně v níže uvedených údajích tyto informace
	a) identifikace fyzické nebo právnické osoby vykonávající činnost, při níž je provozováno pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření,
	b) identifikace pracoviště (název, adresa),
	c) zařazení pracoviště dle atomového zákona a § 59 vyhlášky,
	d) používanou surovinu a popis technologie,
	e) popis pracoviště, organizace, způsobu a režimu práce, pracovní doby,
	f) způsob uvolňování radioaktivní látky z pracoviště, její případné použití k výrobě stavebního materiálu,
	g) optimalizace radiační ochrany na pracovišti, přijatá opatření a režim dle § 90 atomového zákona na pracovišti.

	(10)  Informace dle odstavce 9 se uchovávají nejméně 5 let od ukončení provozu pracoviště.
	(11)  Při zajišťování optimalizace radiační ochrany podle § 92odst. 2 písm. c) atomového zákona se zvažuje přijetí opatření spočívajících zejména ve změně používaných surovin, technologie, organizace, způsobu či režimu práce, úpravě pracoviště včetně ...

	§ 63
	Rozsah a způsob měření a hodnocení obsahu radioaktivních látek uvolňovaných z pracoviště, evidence a ohlašování výsledků a podrobnosti k obsahu vnitřního předpisu pro nakládání s radioaktivními látkami uvolňovanými z pracoviště
	(1) Měření a hodnocení obsahu radioaktivních látek se provádí v materiálech, které jsou uvolňovány z pracovišť stanovených v § 92 odst. 1 písm. b) atomového zákona. Sleduje se obsah radioaktivních látek zejména v usazeninách, kalech, použitých filtrec...
	(2) Měření a hodnocení obsahu radioaktivních látek v uvolňovaných materiálech se provádí poprvé při zahájení provozu pracoviště a poté vždy při změnách, které by mohly změnit obsah radioaktivních látek v uvolňovaných materiálech, nejméně však 1x ročně.
	(3) Vnitřní předpis pro nakládání s uvolňovanými materiály obsahuje
	a) přehled všech materiálů se zvýšeným obsahem radioaktivních látek vyskytujících na pracovišti včetně údajů o aktivitě radionuklidů v nich,
	b) popis nakládání s těmito materiály na pracovišti, vč. způsobu jejich likvidace či uvolnění z pracoviště,
	c) pokyny pro bezpečné nakládání s těmito materiály na pracovišti,
	d) požadavky na evidenci těchto materiálů.

	(4)  Úřadu se do 1 měsíce od obdržení předávají přímo nebo prostřednictvím držitele povolení podle § 9 odst. 2 písm. h) bod 6 atomového zákona protokoly s výsledky měření a hodnocení obsahu radioaktivních látek dle § 61 odst. 1 a 2.
	(5)  Protokoly s výsledky měření a hodnocení obsahu radioaktivních látek dle § 61 odst. 1 a 2 se uchovávají nejméně 5 let od ukončení provozu pracoviště.
	(6) Dokumentaci podle Přílohy č. 1 bodu 2. písm. e) bod. 2. a 3. atomového zákona zpracovává držitel povolení podle § 9 odst. 2 písm. h) bod 6. atomového zákona. Při zpracování dokumentace přiměřeně zohlední požadavky § 44, § 48 až 51 a § 74.

	§ 64
	Podrobnosti měření, stanovení dávek pracovníka, jejich evidence a rozsah a obsah informací poskytovaných o pracovišti s možným zvýšeným ozářením z radonu
	(1) Na pracovišti se provádí měření k posouzení, zda je překročena referenční úroveň 300 Bq/mP3P pro objemovou aktivitu radonu v průměru za rok. Za použití postupů dle odstavce 2 - 5 se na pracovišti měří průměrná hodnota objemové aktivity radonu, evi...
	(2) Na pracovišti, na němž bylo zjištěno překročení referenční úrovně podle odstavce 1, se na základě opakovaného měření a určení efektivní dávky posuzuje, zda může být u některého pracovníka vykonávajícího zde práce překročena hodnota efektivní dávky...
	(3) Na pracovišti, na němž nebylo zjištěno překročení referenční úrovně podle odstavce 1 nebo na němž nebyla při opakovaném měření podle odstavce 2 zjištěna možnost překročení hodnoty efektivní dávky 6 mSv za rok, se nemusí v dalších letech měření ani...
	(4) Na pracovišti, na němž bylo prokázáno, že u některého pracovníka může být překročena hodnota efektivní dávky 6 mSv za rok, se stanovení efektivních dávky pracovníka provádí v každém kalendářním roce.
	(5) Dávky pracovníka vykonávajícího práce na více pracovištích uvedených v § 95 odst. 1 atomového zákona se sčítají.
	(6) Na měření se přiměřeně aplikují požadavky na monitorování při plánovaných expozičních situacích.
	(7) Měřené údaje a údaje o určených dávkách se pro pracovníka vykonávajícího práce na pracovištích stanovených v § 95 odst. 1 atomového zákona uchovávají po celou dobu trvání jeho pracovní činnosti a dále až do doby, kdy pracovník dosáhne nebo by dosá...
	(8) Úřadu se ohlašují poprvé před zahájením provozu pracoviště stanoveného v § 95 odst. 1 atomového zákona a dále při každé změně v níže uvedených údajích tyto informace
	a) identifikace fyzické nebo právnické osoby vykonávající činnost, při níž je provozováno pracoviště s ozářením z radonu,
	b) identifikace pracoviště (název, adresa),
	c) zařazení pracoviště dle § 95 odst. 1 atomového ákona,
	d) popis pracoviště, organizace, způsobu a režimu práce, ventilačních poměrů a pracovní doby,
	e) optimalizace radiační ochrany na pracovišti, přijatá opatření a režim dle § 96 atomového zákona na pracovišti.

	(9) Informace dle odstavce 8 se uchovávají nejméně 5 let od ukončení provozu pracoviště.
	(10)  Při zajišťování optimalizace radiační ochrany podle § 95 odst. 2 písm. c) atomového zákona se zvažuje přijetí opatření spočívajících zejména ve změně organizace či režimu práce, úpravě pracoviště včetně úpravy ventilace, proveditelnost opatření ...
	(11) Příloha č. 4 stanoví parametry, indikující možné zvýšení ozáření z radonu v případě pracoviště umístěného v podzemním nebo prvním nadzemním podlaží budovy.

	§ 65
	Radonový index pozemku
	Stanovení radonového indexu pozemku vychází z
	a) reprezentativního souboru měření objemové aktivity radonu 222 v půdním vzduchu,
	b) posouzení plynopropustnosti základových půd,
	c) dalších ukazatelů a charakteristik geologického podloží ovlivňujících transport radonu v základových půdách.

	§ 66
	Ochrana osob před přírodním ozářením ve stavbách
	(1) Referenční úrovně pro přírodní ozáření ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi jsou
	a) 200 Bq/mP3P pro objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti; tato hodnota se vztahuje na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání,
	b) 1  mikroSv/h pro maximální příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové místnosti.

	(2) Hodnota ročního průměru objemové aktivity radonu ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti, při jejímž překročení je vlastník budovy povinen vždy provést opatření ke snížení ozáření,  je 3 000 Bq/mP3P.
	(3) Pro účely posuzování opatření ke snížení přírodního ozáření ve stavbách, nesou-li známa data lépe odpovídající dané situaci, počítá se, že při snížení objemové aktivity radonu o 100 Bq/mP3P v místnosti a při ročním pobytu osoby v tomto prostředí p...

	§ 67
	Voda
	(1) Nejvyšší přípustnou hodnotu objemové aktivity radonu v pitné vodě dodávané pro veřejnou potřebu a v balené vodě stanoví tabulka č. 1 přílohy č. 16 této vyhlášky.
	(2) Referenční úrovně obsahu radionuklidů v pitné vodě dodávané pro veřejnou potřebu a v balené vodě stanoví tabulka č. 2 přílohy č. 16 této vyhlášky.
	(3) Systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě se   provádí  způsobem a v rozsahu podle tabulky č. 4 přílohy č. 16 této vyhlášky. Systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě se provádí poprvé před...
	(4) V případech, kdy bylo zjištěno, že referenční úroveň indikativní dávky není překročena, a v případech, kdy bylo prokázáno, že i při překročení této referenční úrovně je radiační ochrana optimalizována, se za systematické měření považuje základní r...
	(5) Dodržení hodnot dle odst. 1, 2 a 3 se posuzuje
	a) u vody dodávané z vodovodní sítě na místě, kde voda vytéká z kohoutku; tímto není dotčen výběr místa kdekoliv v rámci zásobované oblasti nebo v úpravně vody, pokud mezi místem odběru a místem pro posouzení dodržování hodnot nedojde ke zvýšení objem...
	b) u vody dodávané z cisterny na místě jejího výtoku z cisterny,
	c) u vody stáčené do láhve nebo kontejneru určených k prodeji na místě plnění do láhve nebo kontejneru,
	d) u vody používané k přípravě potravin v potravinářském podniku na místě, kde se voda v tomto podniku používá.

	(6) Vzorky vody se odebírají tak, aby byly reprezentativní pro vodu dodávanou či vyráběnou během celého roku a pro celou zásobovanou oblast či pro veškerou vyrobenou vodu stáčenou do lahví nebo kontejnerů.
	(7) Evidence výsledků měření a dalších údajů zahrnuje
	a) identifikaci dodavatele vody, výrobce a dovozce balené vody,
	b) název vodovodu, označení a druh balené vody,
	c) identifikaci zdroje vody,
	d) vydatnost zdroje vody a roční objem dodané vody,
	e) roční objem výroby nebo dovozu balené vody
	f) v případě dodávání pitné vody pro veřejnou potřebu také zásobované obce a počet zásobovaných obyvatel,
	g) údaje o úpravě vody,
	h) údaje o opatřeních dle § 99 odst. 2 písm. c) a d) atomového zákona,
	i) místo, datum a způsob odběru vzorků,
	j) protokoly s výsledky měření jednotlivých vzorků,
	k) identifikaci držitele povolení, který provedl měření.

	(8) Evidované údaje podle odst. 7 uchovává dodavatel vody a výrobce a dovozce balené vody nejméně po dobu 5 let od ukončení dodávání pitné vody pro veřejnou potřebu nebo uvádění balené vody na trh a oznamuje je Úřadu poprvé před zahájením dodávání pit...
	(9) Při volbě opatření přijímaných podle § 95 odst. 2 písm. d) atomového zákona zvažuje dodavatel vody a výrobce a dovozce balené vody zejména výběr jiného zdroje vody, v případě dovozu dovoz obdobné balené vody s nižším obsahem přírodních radionuklid...
	(10) Při rozhodování, zda používat balenou vodu nebo pitnou vodu dodávanou pro veřejnou potřebu pro přípravu pokrmů pro kojence, se vychází z  hodnot uvedených v tabulce č. 1 a 2 přílohy č. 16 této vyhlášky.
	(11) V případě individuálního zásobování se při rozhodování o používání vody vychází z  hodnot pro pitnou vodu dodávanou pro veřejnou potřebu uvedených v tabulce č. 1 a 2 přílohy č. 16 této vyhlášky.

	§ 68
	Stavební materiál
	(1) Stavební materiál, na nějž se vztahuje § 100 odst. 1 a 2 atomového zákona, stanoví tabulka č. 1 přílohy č. 17 této vyhlášky.
	(2) Referenční úrovní je 1 mSv za rok pro efektivní dávku reprezentativní osoby ze zevního ozáření zářením gama při užívání budovy s obytnými nebo pobytovými místnostmi nad přírodní pozadí
	(3) Hodnota indexu hmotnostní aktivity je 1. Při překročení této hodnoty se překročení referenční úrovně dle odst. 2 pokládá za možné.
	(4) Za systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu se považuje stanovení indexu hmotnostní aktivity poprvé před uvedením stavebního materiálu na trh a následně minimálně v četnosti jedenkrát za kalendářní rok....
	(5) Pokud je stavebním materiálem materiál s porušenou rovnováhou dlouhodobých přírodních radionuklidů uvolňovaný z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodních zdrojů záření stanoveného v § 92 odst. 1 písm. b) a c) atomového zákona, stanovení...
	(6) Evidence výsledků měření a dalších údajů zahrnuje
	a) identifikaci výrobce nebo dovozce stavebního materiálu,
	b) označení nebo typ stavebního materiálu vč. surovin pro výrobu a jejich původu,
	c) roční objem výroby nebo dovozu,
	d) původ dováženého stavebního materiálu,
	e) údaje charakterizující rozsah a způsob použití stavebního materiálu ve stavbách,
	f) místo, datum a způsob odběru vzorků,
	g) protokoly s výsledky měření jednotlivých vzorků,
	h) identifikaci držitele povolení, který měření provedl.

	(7) Evidované údaje podle odstavce 6 uchovává výrobce a dovozce stavebního materiálu nejméně po dobu 5 let od ukončení jeho výroby nebo dovozu a oznamuje je Úřadu poprvé před uvedením stavebního materiálu na trh a dále v každém kalendářním roce. Evido...

	§ 69
	Referenční úrovně pro přetrvávající ozáření
	(1) Pro usměrňování přetrvávajícího ozáření je stanovena referenční úroveň v rozsahu 1 až 20 mSv pro průměrnou efektivní dávku reprezentativní osoby za kalendářní rok.
	(2) Při optimalizaci opatření k usměrnění přetrvávajícího ozáření se zvažuje rozsah, proveditelnost, nákladnost a případné důsledky přijatého opatření.
	(3) Při optimalizaci opatření k usměrnění přetrvávajícího ozáření způsobeného radioaktivní kontaminací potravního řetězce v konkrétní existující expoziční situaci se zvažuje míra kontaminace jednotlivých komodit potravního řetězce a jejich zastoupení ...

	§ 70
	Neodkladná ochranná opatření
	(1) Neodkladné ochranné opatření se vždy považuje za odůvodněné, jestliže se očekává, že absorbované dávky by mohly v průběhu méně než 2 dnů u kterékoli osoby překročit úrovně uvedené v tabulce č. 1 přílohy č. 18 této vyhlášky.
	(2) Pro zavádění neodkladných ochranných opatření jsou stanoveny následující referenční úrovně
	a) pro ukrytí odvrácená efektivní dávka 10 mSv za období ukrytí ne delší než 2 dny,
	b) pro jódovou profylaxi odvrácený úvazek ekvivalentní dávky ve štítné žláze způsobený radioizotopy jódu 100 mSv
	c) pro evakuaci odvrácená efektivní dávka 100 mSv za období evakuace ne delší než 1 týden při zohlednění již realizovaných opatření a) a b).

	(3) Při rozhodování o zavedení neodkladných ochranných opatření se mimo referenční úrovně uvedené v odstavci 2 zvažují všechny okolnosti ovlivňující proveditelnost ochranných opatření, zejména hustota obyvatel, dopravní situace a existence velkých síd...
	(4) Zavedená neodkladná ochranná opatření mohou být odvolána v případě, kdy odvrácené dávky nebo odvrácené úvazky dávek jsou menší než referenční úrovně stanovené v odstavci 2 a současně jsou menší než referenční úrovně pro zavádění následných ochrann...
	(5) Při současném výskytu radiační mimořádné situace a mimořádné situace po jiné havárii, jako je havárie způsobená únikem chemických škodlivin, nebo po živelní pohromě je nutné zvážit i to, zda zavedením ochranného opatření nedojde ke zvýšení škod od...

	§ 71
	Následná ochranná opatření
	Pro zavádění následných ochranných opatření jsou stanoveny následující referenční úrovně
	a) pro regulaci příjmu radionuklidy kontaminovaných potravin a vody roční odvrácený úvazek efektivní dávky 10 mSv,
	b) pro přechodné přesídlení odvrácená efektivní dávka 30 mSv pro období 1 měsíc a pro ukončení přechodného přesídlení očekávaná efektivní dávka 10 mSv pro období 1 měsíc,
	c) pro trvalé přesídlení očekávaná celoživotní efektivní dávka 1 Sv.

	§ 72
	Podrobnosti informování zasahujících osob o riziku spojeném se zásahem
	(1) Zasahující osoby musí obdržet
	a) obecné a pravidelně aktualizované informace o účincích ionizujícího záření a s nimi spojených možných zdravotních rizicích,
	b) obecné a pravidelně aktualizované informace o preventivních opatřeních radiační ochrany k odvrácení nebo snížení ozáření,
	c) konkrétní informace o radiační situaci v průběhu zásahu a o všech ochranných  organizačních opatřeních, která je v jeho průběhu nutné dodržet.

	(2) Osobní ochranné pomůcky zasahujících osob musí zabránit vnitřní kontaminaci těchto osob. Velikost vnějšího ozáření musí být regulována na základě pečlivého vyhodnocení radiační situace v místě zásahu a přípravou a realizací zásahu tak, aby doba po...
	(3) Po skončení zásahu spojeném s rizikem vnitřní kontaminace musí být u všech zasahujících osob provedeno celotělové měření obsahu radionuklidů.

	§ 73
	Zabezpečení radionuklidových zdrojů
	(1) Držitel povolení provede zabezpečení radionuklidového zdroje 1. až 3. kategorie zabezpečení tak, že
	a) vymezí informace důležité z hlediska zabezpečení a zajistí jejich ochranu,
	b) stanoví plán zabezpečení radionuklidového zdroje,
	c) přijme opatření k odhalení a zdržení neoprávněného přístupu k radionuklidovému zdroji a odezvu na něj, a to alespoň v rozsahu
	1. zabránění neoprávněnému přemístění, je – li radionuklidový zdroj v 1. kategorii zabezpečení,
	2. snížení pravděpodobnosti neoprávněného přemístění na nejnižší dosažitelnou míru, je – li radionuklidový zdroj ve 2. nebo 3. kategorii zabezpečení.


	(2) Zabezpečení zdrojů 1. až 3. kategorie zabezpečení musí dále zahrnovat
	a) systém rozpoznání nepovolaného přístupu ke zdrojům 1. až 3. kategorie zabezpečení, který musí zabezpečit
	1. odhalení nepovolaného přemístění zdroje 3. kategorie zabezpečení,
	2. odhalení každého podezření z nepovolaného přístupu ke zdroji 1. a 2. kategorie zabezpečení,
	3. odhalení podezření z nepovolaného přístupu ke zdroji 1. kategorie zabezpečení nepovolaným pracovníkem provozovatele,
	4. informace nezbytné k neprodlenému vyhodnocení zjištěného nepovolaného přístupu,
	5. vazbu na neprodlenou aktivaci integrovaného záchranného systému, je-li to potřebné,

	b) systém zábran ke zdržení přemístění zdroje záření, který musí zabezpečit
	1. omezení pravděpodobnosti nepovoleného přemístění zdroje 3. kategorie zabezpečení,
	2. snížení pravděpodobnosti nepovoleného přemístění zdroje 2. kategorie zabezpečení na nejnižší dosažitelnou úroveň,
	3. zdržení dostatečné k zahájení zásahu a zamezení nepovoleného přemístění zdroje 1. kategorie zabezpečení,

	c) systém reakce na zjištěný nepovolaný přístup, který musí zahrnovat
	1. přijetí odpovídajících opatření v případě nepovolaného přemístění zdroje 3. kategorie zabezpečení,
	2. neprodlené přijetí opatření k zamezení či přerušení nepovolaného přemístění zdroje 2. kategorie zabezpečení,
	3. neprodlené provedení zásahu, který zabrání nepovolanému přemístění zdroje záření a zajištění dostatečných lidských i materiálních prostředků pro takový zásah pro zdroj 1. kategorie zabezpečení.



	§ 74
	Prvky systému zabezpečení
	Základními prvky, jež musí obsahovat každý systém zabezpečení zdrojů 1. až 3. kategorie zabezpečení jsou
	a) technické a organizační prostředky, jež viditelně a zjevně ztěžují přístup ke zdroji záření a odrazují tak nepovolanou osobu od nežádoucího jednání,
	b) technická a organizační opatření zajišťující včasné rozpoznání nepovolaného přístupu ke zdroji záření,
	c) mechanické a jiné zábrany, které co nejvíce prodlouží dobu potřebnou k nepovolanému přemístění zdroje záření v rámci pracoviště s tímto zdrojem či mimo ně,
	d) organizační opatření k zabezpečení přiměřené, cíleně plánované reakce na nepovolaný přístup ke zdroji,
	e) bezpečnostní pravidla pro práci s lidmi, informacemi a bezpečnostními prvky,
	f) systém řízení zabezpečení zdrojů zaměřený na prvky uvedené v písmenu a) až e), zdokumentovaný v plánu zabezpečení provozovatele zdrojů.

	§ 75
	Obsah plánu zabezpečení
	Plán zabezpečení musí obsahovat
	a) popis radionuklidového zdroje, jeho kategorizaci a jeho použití,
	b) popis místa používání a uložení zdroje, jeho okolí, popis jeho umístění v budovách a areálech,
	c) umístění budov a areálů vzhledem k veřejně přístupným místům,
	d) cíle plánu zabezpečení pro budovy a areály, včetně
	1. zvláštních podmínek a nebezpečí, které je nutno vzít v úvahu,
	2. způsob řízení nezbytný pro zabránění nežádoucím následkům včetně zařízení, které jsou k tomu potřeba,
	3. zařízení, budovy nebo areály, které mají být zabezpečeny,

	e) popis opatření zabezpečení radionuklidového zdroje, včetně
	1. dozoru, kontroly přístupu, detekci, zdržení přístupu, zásahu a komunikace,
	2. navrhovaných výkonnostních charakteristik pro posouzení jejich účinnosti proti hrozbě,

	f) popis administrativních opatření, včetně
	1. úloh a odpovědností vedení a personálu,
	2. standardní a mimořádné operace, včetně evidence zdroje,
	3. údržba a opravy zařízení zabezpečovacího systému,
	4. zajištění bezúhonnosti personálu,
	5. aplikace ochrany informací,
	6. metody autorizace přístupu,
	7. zabezpečovací aspekty při zvládání radiačních nehod a způsob hlášení událostí,
	8. výcvik personálu,
	9. základní řídící procedury,

	g) popis opatření při zvýšení hrozby,
	h) způsob aktualizace bezpečnostního plánu,
	i) popis nápravných opatření při zjištění nedostatku zabezpečení.

	§ 76
	Ochrana informací důležitých z hlediska zabezpečení
	(1) Informacemi důležitými z hlediska zabezpečení jsou
	a) údaje o inventáři zdrojů a jejich umístění,
	b) plánované trasy a způsoby přepravy,
	c) plán zabezpečení,
	d) detaily zabezpečovacího systému,
	e) údaje o fyzické ostraze,
	f) detaily administrativních opatření,
	g) údaje o zásahu.

	(2) Tyto informace držitel povolení poskytne pouze osobám, které je potřebují pro výkon své funkce a pouze v rozsahu, který potřebují pro výkon své funkce.
	(3) Držitel povolení ustanoví osobu zodpovědnou za zabezpečení zdrojů
	(4) Držitel povolení zajistí, aby osoby
	a) zodpovědné za zabezpečení zdrojů 1. až 3. kategorie zabezpečení,
	b) vykonávající činnosti důležité z hlediska zabezpečení zdrojů 1. a 2. kategorie zabezpečení,
	c) oprávněné k samostatnému přístupu ke zdroji 1. kategorie zabezpečení,


	byly předmětem personální práce tak, aby držitel povolení mohl včas odhalit bezpečnostní rizika a přijmout opatření
	§ 77
	Náležitosti programu monitorování
	(1) Program monitorování má podle způsobu a rozsahu nakládání se zdroji ionizujícího záření nebo s radioaktivními odpady zpravidla tyto části
	a) monitorování pracoviště,
	b) osobní monitorování,
	c) monitorování výpustí,
	d) monitorování okolí.

	(2) Program monitorování musí zahrnovat monitorování pro běžný provoz, pro předvídatelné odchylky od běžného provozu i pro případy radiačních nehod a radiačních havárií
	a) vymezení veličin, které budou monitorovány, způsob, rozsah a frekvence měření, sledování a ověřování a způsob jejich zaznamenávání,
	b) návody na vyhodnocování výsledků měření,
	c) hodnoty monitorovacích úrovní a přehled příslušných opatření při jejich překročení,
	d) specifikaci metod měření,
	e) specifikaci používaných typů měřicích přístrojů a pomůcek a jejich parametrů.

	(3) Program monitorování musí být navržen takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby za provozu pracoviště umožňoval ověření požadavků limitování ozáření, prokazování, že radiační ochrana je optimalizována, a zajištění dalších požadavků na bezpečný pro...
	(4) Program monitorování musí obsahovat způsob monitorování osob, které podle vnitřního havarijního plánu na pracovišti zasahují při radiačních nehodách nebo při živelních pohromách.

	§ 78
	Program zajištění radiační ochrany
	(1) Program zajištění radiační ochrany musí obsahovat
	a) identifikaci držitele povolení,
	b) specifikaci činností (procesů) se zdroji ionizujícího záření,
	c) specifikaci zdrojů ionizujícího záření v rámci prováděných procesů,
	d) cíle radiační ochrany v rámci prováděných procesů,
	e) popis struktury a působnosti útvarů zabezpečujících radiační ochranu,
	f) popis působnosti, kompetencí a odpovědností osob včetně povinností a odpovědností osob se zvláštní odbornou způsobilostí,
	g) popis systému informování, vzdělávání a výcviku v radiační ochraně, havarijní připravenosti a zabezpečení,
	h) popis způsobu řízení dokumentace (tvorba, distribuce, změny),
	i) metrologii,
	j) popis způsobu zabezpečení zdravotního dohledu,
	k) popis systému monitorování,
	l) popis systému identifikace, analýzy, evidence a řešení odchylek od normálního průběhu procesu,
	m) seznam provozních předpisů důležitých z hlediska radiační ochrany,
	n) seznam záznamů důležitých z hlediska radiační ochrany, včetně odpovědností za jejich vedení a archivování,
	o) popis zabezpečení a provádění zkoušek provozní stálosti a dlouhodobé stability.

	(2) Program zajištění radiační ochrany musí dále obsahovat
	a) popis systému optimalizace a hodnocení radiační ochrany v rámci prováděných procesů,
	b) zásady regulace osobních dávek a referenční úrovně dávkové zátěže pracovníků,
	c) zásady používání ochranných pracovních prostředků, jejich charakteristiky a systém jejich přidělování,
	d) zásady pro ochranu životního prostředí a hodnocení vlivu na životní prostředí,
	e) zásady pro organizaci práce v riziku ozáření,
	f) popis způsobu podávání informací a hlášení Úřadu,
	g) specifikaci dokumentace předávané uživatelům zdrojů ionizujícího záření,
	h) zásady pro nakládání s radioaktivními odpady,
	i) zásady pro uvolňování kontaminovaných materiálů do životního prostředí,
	j) popis režimu v kontrolovaném pásmu a systému kontroly vynášených předmětů, materiálů a zařízení z kontrolovaného pásma,.
	k) způsob zaznamenávání radiologických událostí a provádění jejich analýzy, je-li prováděno lékařské ozáření.


	§ 79
	Ostatní dokumentace
	Obsah ostatní dokumentace podle § 23 odsta. 2 atomového zákona stanoví příloha č. 23 této vyhlášky.
	§ 80
	Účinnost
	Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
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	VYHLÁŠKA
	ze dne
	o osobních radiačních průkazech
	§ 1
	Předmět úpravy
	Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropského společenství pro atomovou energii2TP0F1)P2T a upravuje
	a) pravidla vydávání osobního radiačního průkazu, lhůty pro podání žádosti a dobu platnosti osobního radiačního průkazu,
	b) pravidla nakládání s osobním radiačním průkazem,
	c) vzor osobního radiačního průkazu včetně identifikačních údajů externího pracovníka,
	d) rozsah a způsob aktualizace údajů v osobním radiačním průkazu.

	§ 2
	Osobní radiační průkaz
	(1) Osobním radiačním průkazem musí být, počínaje dnem 1. ledna 2004, vybaveni zaměstnanci osoby, která obdržela povolení podle § 9 odst. 1 zákona (dále jen "držitel povolení"), a kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu pracovních činností jako pracovní...
	(2) O vystavení osobního radiačního průkazu žádá písemně držitel povolení Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen "Úřad") pro své zaměstnance, kteří mají vykonávat činnosti podle odstavce 1, nebo pro sebe, pokud tuto činnost bude vykonávat osobn...
	(3) Osobní radiační průkaz se skládá ze dvou částí, části A a části B. Část B se používá pro evidenci dávek v běžném roce a je platná vždy 1 kalendářní rok. Platnost části A osobního radiačního průkazu je do doby zaplnění údaji, nejdéle však 10 let. P...
	(4) Osobní radiační průkaz je v levém horním rohu označen státním znakem a názvem Úřadu a obsahuje
	a) registrační číslo,
	b) identifikační znaky externího pracovníka podle bodů 1 až 9 části A přílohy vyhlášky včetně fotografie o velikosti 3,5 x 4,5 cm,
	c) záznamy o ročních efektivních dávkách externího pracovníka,
	d) název a adresu držitele povolení, včetně jeho evidenčního čísla, číslo povolení vydaného Úřadem,
	e) začátek a konec zaměstnání externího pracovníka u jednotlivých držitelů povolení,
	f) záznamy o absolvovaných preventivních lékařských prohlídkách a jejich výsledcích,
	g) záznamy o absolvovaných školeních z radiační ochrany,
	h) výsledky osobního monitorování externího pracovníka u jednotlivých provozovatelů kontrolovaného pásma včetně názvu provozovatele kontrolovaného pásma, jeho pracoviště a jeho evidenčního čísla.

	(5) Vzor osobního radiačního průkazu je uveden v příloze této vyhlášky.

	§ 3
	Nakládání s osobním radiačním průkazem
	(1) Držitel povolení pro své zaměstnance nebo pro sebe, pokud činnost podle § 1 odst. 1 má vykonávat osobně,
	a) si vyžádá od Úřadu v dostatečném předstihu před začátkem každého kalendářního roku, nejpozději však do konce listopadu předcházejícího roku, novou část B osobního radiačního průkazu,
	b) zašle Úřadu nejpozději do konce února následujícího roku část B osobního radiačního průkazu, kde budou zaznamenány všechny expozice externího pracovníka z předcházejícího roku včetně vyhodnocené a potvrzené celkové osobní roční dávky,
	c) neprodleně oznámí Úřadu ztrátu osobního radiačního průkazu a současně požádá Úřad o vystavení nového průkazu, ve kterém doplní všechny potřebné údaje až do doby ztráty průkazu,
	d) zašle část A osobního radiačního průkazu Úřadu po jeho zaplnění a vyžádá si, nejpozději do jednoho měsíce před předpokládaným uplynutím termínu platnosti osobního radiačního průkazu, od Úřadu nový osobní radiační průkaz,
	e) zašle Úřadu osobní radiační průkaz nejpozději do jednoho měsíce od ukončení pracovního poměru externího pracovníka nebo ukončení své činnosti, pokud je sám jako držitel povolení externím pracovníkem,
	f) oznamuje Úřadu změny v údajích uvedených pod body 1, 7 nebo 8 části A osobního radiačního průkazu a předkládá osobní radiační průkaz Úřadu k zaznamenání těchto změn,
	g) zaznamená v osobním radiačním průkazu v části A dávky obdržené za předchozí čtyřleté období tak, aby bylo možné vždy sledovat pětiletou celkovou osobní dávku externího pracovníka,
	h) zaznamená v části B osobního radiačního průkazu, vystaveného v průběhu kalendářního roku, všechny osobní dávky obdržené pracovníkem do doby vybavení osobním radiačním průkazem tak, aby bylo možno vyhodnotit celkovou roční osobní dávku externího pra...
	i) zaznamená v příslušné části B osobního radiačního průkazu měsíční souhrny osobních dávek externího pracovníka zahrnující výsledky monitorování u všech provozovatelů kontrolovaných pásem, kde externí pracovník v daném měsíci vykonával činnosti podle...
	j) uvede v části A osobního radiačního průkazu celkové osobní roční dávky externího pracovníka,
	k) uvede výsledky každoročního lékařského vyšetření na základě obdržené lékařské zprávy,
	l) provede záznam o absolvovaném školení z radiační ochrany.

	(2) Provozovatel kontrolovaného pásma, ve kterém externí pracovník vykonává činnost podle § 1 odst. 1, zajistí v souladu se schváleným programem monitorování pro jeho kontrolované pásmo vyhodnocení osobní dávky obdržené externím pracovníkem při vykoná...

	§ 4
	Účinnost
	Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
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	a) postup při přijímání žádostí o poskytnutí dotace na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování (dále jen "žádost"),
	b) postup při zprostředkování dotace krajem,
	c) náležitosti žádosti a lhůty pro její podání.
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	VYHLÁŠKA
	ze dne
	o podmínkách pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v existujících expozičních situacích
	§ 1
	Předmět úpravy
	Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropského společenství pro atomovou energii2TP0F1)P2T a upravuje podmínky poskytnutí dotace na
	§ 2
	Podmínky pro poskytnutí dotace
	(1) Dotaci na přijetí opatření ke snížení ozáření z radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb a na snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě lze poskytnout pouze na provedení prokazatelně účinných opatření ke snížení ozáření ...
	a) bytu v bytovém nebo rodinném domě užívaném k trvalému bydlení, k jehož výstavbě bylo vydáno stavební povolení nebo svým obsahem podobné povolení do 28. února 1991, přitom pro přiznání dotace je rozhodující poslední stavební povolení nebo svým obsah...
	b) budovy školy, školského zařízení a budovy sloužící pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu dětí a mládeže, k jejichž výstavbě bylo vydáno povolení, jestliže v ovzduší některé pobytové místnosti určené k pobytu dětí...
	c) budovy sloužící pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb neuvedené v písmenu b), k jejíž výstavbě bylo vydáno povolení, jestliže v ovzduší některé pobytové místnosti dosáhl dlouhodobý průměr naměřených hodnot objemové aktivity radonu za o...
	d) vodovodu pro veřejnou potřebu, jestliže obsah přírodních radionuklidů překročil nejvyšší přípustnou hodnotu stanovenou vyhláškou o radiační ochraně.

	(2) Za účinné opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů se pro poskytnutí dotace na protiradonové opatření ve stavbě uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) považuje snížení obsahu radonu v ovzduší stavby pod referenční úroveň 300 Bq/m3 nebo a...
	(3) Za účinné opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů v pitné vodě určené k veřejnému zásobování se pro poskytnutí dotace považuje snížení obsahu radonu a dalších přírodních radionuklidů pod referenční úroveň stanovenou prováděcím právní...

	§ 3
	(1) Podmínkou pro vydání stanoviska SÚJB k poskytnutí dotace na opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů u položek uvedených v § 2 odst. 1 je předložení výsledků měření hodnot objemové aktivity přírodních radionuklidů, projektové dokument...
	(2) Podmínkou pro vydání stanoviska SÚJB k posouzení účinnosti opatření je předložení výsledků závěrečného měření hodnot objemové aktivity radonu a případně dalších přírodních radionuklidů, které prokážou, že účinnost opatření splňuje podmínku uvedeno...

	§ 4
	Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
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	VYHLÁŠKA
	ze dne
	o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivními odpady
	§ 1
	Předmět úpravy
	Tato vyhláška, v souladu s právem Evropských společenství2TP0F1)P2T, stanovuje
	a) požadavky na obsah dokumentace pro povolení k nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem,
	b) způsob provádění uzavření úložiště radioaktivního odpadu,
	c) technické požadavky na zařízení pro pracoviště k nakládání s radioaktivním odpadem,
	d) postup pro shromažďování, třídění, zpracování, úpravu, skladování a ukládání radioaktivního odpadu,
	e) rozsah a způsob vedení evidence radioaktivních odpadů a průvodního listu radioaktivního odpadu.

	ČÁST PRVNÍ
	NAKLÁDÁNÍ S RADIOAKTIVNÍMI ODPADY PŘED JEJICH ULOŽENÍM
	§ 2
	Technické požadavky na pracoviště a systémy, struktury a komponenty k nakládání s radioaktivními odpady před jejich uložením
	(1) Pracoviště III. a IV. kategorie a jaderná zařízení používaná při nakládání s radioaktivními odpady před jejich uložením umožňují shromažďování, třídění, zpracování, úpravu a skladování radioaktivních odpadů.
	(2) Pracoviště pro nakládání s radioaktivními odpady před jejich uložením musí zajišťovat, podle charakteristik radioaktivních odpadů, plnění bezpečnostních funkcí, kterými jsou:
	a) zabezpečení podkritičnosti,
	b) omezování ozáření radiačních pracovníků, obyvatel a životního prostředí,
	c) odvod zbytkového tepla,
	d) zabránění úniku radioaktivních odpadů,
	e) zabezpečení manipulovatelnosti s radioaktivními odpady
	f) po celou dobu jejich plánovaného provozu v podmínkách normálního provozu a možných scénářů probíhajících v důsledku iniciačních událostí vedoucích k určeným typům provozních a radiačních mimořádných událostí. Zabezpečení podkritičnosti musí být dos...

	(3) Systémy, struktury a komponenty používané při nakládání s radioaktivními odpady před jejich uložením musí
	a) být přístupné k údržbě, opravám a snadno dekontaminovatelná,
	b) umožňovat kontroly radioaktivních odpadů v souladu s plány kontrol stanovenými jiným právním předpisem,
	c) omezovat zanášení a zabezpečovat snadnou odstranitelnost případných nánosů nebo usazenin,
	d) umožňovat sběr a vracení případných úniků radioaktivních odpadů a
	e) umožňovat průběžné nebo alespoň pravidelné monitorování nebo měření veličin, které prokazují jejich správnou funkci stanovenou projektem, přičemž metody měření těchto veličin musí být popsány a dokumentovány.

	(4) Systémy, struktury a komponenty používané při zpracování a úpravě radioaktivních odpadů, které obsahují výbušné nebo hořlavé látky, musí být odolné proti možným účinkům výbuchu nebo požáru. Veličiny mající vliv na výbušnost nebo vzplanutí musí být...
	(5) Pro provoz pracovišť pro nakládání s radioaktivními odpady před jejich uložením musí být:
	a) vypracován program pro údržbu, zkoušky, dozor a inspekce zejména pro:
	1. systémy, struktury a komponenty zabraňující únikům radioaktivních odpadů, včetně nádrží nebo obalových souborů na odpady;
	2. systémy, struktury a komponenty pro nakládání s radioaktivními odpady včetně čerpadel a armatur;
	3. vyhřívací nebo chladící systémy;
	4. systémy pro monitorování radiační situace;
	5. kalibrační zařízení;
	6. systémy ventilace;
	7. normální a záložní elektrické systémy;
	8. systémy pro zásobování vodou, plynem nebo stlačeným vzduchem
	9. stínění;
	10. systémy požární ochrany.

	b) zaveden systém zpětné vazby provozních zkušeností, který umožní jejich systematický sběr, vyhodnocení a dokumentování.

	(6) Výsledky kontrol, testů a údržby jsou vyhodnocovány, zaznamenávány a archivovány.  Programy pro údržbu, zkoušky, dozor a inspekce je v pravidelných intervalech, stanovených prováděcím právním předpisem , aktualizován.

	§ 3
	Postup při shromažďování a třídění radioaktivních odpadů
	(1) Radioaktivní odpady nebo jejich směsi s jinými látkami jsou v místě jejich vzniku sbírány zejména podle použitých způsobů zpracování a úpravy, a pokud je to technicky možné a zdůvodnitelné, i tříděny.
	(2) Sběrné obalové soubory obsahující radioaktivní odpady musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaký odpad je sbírán a jak je tříděn. Musí být vypracován přehledný systém značení sběrných nádob a obalů.
	(3) Radioaktivní odpady nebo jejich směsi s jinými látkami jsou tříděny podle předpokládaného způsobů zpracování a úpravy. Třídění se provádí podle fyzikálních a chemických vlastností.
	(4) Způsob třídění radioaktivních odpadů musí být dokumentován a tříděné odpady musí být evidovány.
	(5) Radioaktivní odpady se rozlišují na plynné, kapalné a pevné. Pevné radioaktivní odpady se dle způsobu jejich uložení dále klasifikují do následujících základních kategorií:
	a) přechodné radioaktivní odpady, které po skladování (maximálně 5 let) vykazují radioaktivitu nižší, než jsou uvolňovací úrovně a tudíž je lze uvolnit do životního prostředí;
	b) velmi nízko aktivní odpady, které mají radioaktivitu vyšší než přechodné radioaktivní odpady, ale jejich radioaktivita není tak vysoká, aby vyžadovaly speciální opatření při uložení;
	c) nízko aktivní odpady, které vykazují radioaktivitu vyšší, než jsou uvolňovací úrovně, ale současně obsahují omezené množství dlouhodobých radionuklidů s poločasem větším než 30 let (s výjimkou Cs-137). Po zpracování a úpravě tato kategorie radioakt...
	d) středně aktivní odpady, které obsahují významné množství dlouhodobých radionuklidů, a proto vyžadují vyšší stupeň izolace od okolního prostředí než nízko aktivní odpady; po zpracování a úpravě tato kategorie radioaktivních odpadů obvykle splňuje po...
	e) vysokoaktivní radioaktivní odpady, u kterých musí být při jejich skladování a ukládání zohledněno uvolňování tepla z přeměny radionuklidů v nich obsažených; po zpracování a úpravě tato kategorie radioaktivních odpadů splňuje podmínky přijatelnosti ...


	§ 4
	Postup při zpracování radioaktivních odpadů
	(1) Zpracování radioaktivních odpadů je činnost, při které se využitelné látky v co největší možné míře oddělují z radioaktivních odpadů a vracejí se k opětovnému použití tak, aby množství zbylých odpadů a radioaktivních odpadů bylo co nejmenší.
	(2) Před zpracováním radioaktivních odpadů je nutné zvážit vliv zpracovávaných a vznikajících látek na spolehlivost systémů, struktur a komponent, v nichž dochází k jejich zpracování, i vliv systémů technologicky souvisejících, aby nebyly ovlivněny ne...
	(3) Používají-li se při zpracování radioaktivních odpadů měniče iontů, filtrační nebo podobné dělicí látky s omezenou životností, musí být pravidelně sledována účinnost jejich funkce a musí být stanoveny hodnoty, při jejichž překročení jsou obnoveny n...
	(4) Jsou-li radioaktivní odpady spalovány, je v příslušném provozním předpisu stanoven a dokumentován technologický postup spalování.

	§ 5
	Postup při úpravě radioaktivních odpadů
	(1) Úprava radioaktivních odpadů změnou jejich fyzikálních nebo chemických vlastností, popřípadě při použití obalového souboru musí být provedena tak, aby byla zajištěna jejich bezpečná přeprava, skladování a uložení dle příslušných podmínek přijateln...
	(2) Při úpravě radioaktivních odpadů se stanoví ve vnitřním předpisu technologický postup pro každý používaný způsob úpravy. Tento postup musí zahrnovat podmínky pro účinnou a bezpečnou úpravu radioaktivních odpadů, například poměr mísení nebo měrné s...
	(3) Plní-li se upravené radioaktivní odpady do obalových souborů, musí být zajištěno, aby nedošlo k jejich přeplnění.
	(4) Je-li součástí úpravy radioaktivních odpadů balení, musí být obalové soubory zvoleny tak, aby bylo možné s nimi manipulovat v souladu se závěry bezpečnostní zprávy pracovišť pro nakládání s radioaktivními odpady, aby vydržely spolehlivě namáhání p...

	§ 6
	Postup při skladování radioaktivních odpadů
	(1) Radioaktivní odpady se nesmí skladovat s jinými odpady nebo materiály.
	(2) Radioaktivní odpady musí být skladovány tak, že
	a) u upravených radioaktivních odpadů nehrozí změny vlastností, které by mohly znemožnit jejich uložení,
	b) na základě bezpečnostní zprávy jsou stanoveny nejvyšší skladovaná množství a radioaktivity radioaktivních odpadů,
	c) nemohou-li být upraveny a odvezeny do jiného skladu nebo úložiště radioaktivního odpadu, jsou bezpečně skladovány v místě jejich vzniku nebo na pracovišti.

	(3) Sklad radioaktivních odpadů musí být projektován tak, aby byly zachovány všechny jeho bezpečnostní funkce po celou dobu plánovaného skladování radioaktivních odpadů v podmínkách normálního provozu a možných scénářů probíhajících v důsledku iniciač...
	(4) Sklad radioaktivních odpadů, pro zachování svých bezpečnostních funkcí, musí být navržen a provozován tak, aby:
	a) umožnil bezpečnou manipulaci s radioaktivními odpady, jejich skladování a následné vyjmutí za všech předvídatelných situací,
	b) byl chráněn proti negativním vnějším (zejména atmosférickým srážkám) a vnitřním vlivům,
	c) zabránil poškození obalových souborů,
	d) umožnil bezpečnou manipulaci s poškozenými obalovými soubory,
	e) minimalizoval možnost kontaminace zařízení,
	f) zabránil šíření případné kontaminace a
	g) umožnil pravidelné kontroly neporušenosti všech skladovaných obalových souborů.

	(5) Sklad radioaktivních odpadů musí svým vybavením odpovídat druhu, formě, radioaktivitě a množství skladovaného radioaktivního odpadu. Stav a vybavení skladu se pravidelně kontroluje.
	(6) Pro skladování kapalných radioaktivních odpadů:
	a) musí být nádrže vodotěsné, chráněny proti korozi, zajištěny proti přeplnění a jejich zaplnění musí být kontrolováno; nádrže musí být umístěny v ochranných jímkách, které pojmou s dostatečnou zálohou objem nádrže; ochranné jímky musí být vodotěsné, ...
	b) musí být možné homogenizovat a vyčerpat obsah skladovacích a shromažďovacích nádrží; každý systém skladovacích nebo shromažďovacích nádrží, s výjimkou sběrných nádrží určených pro sběr kapalných odpadů, které mohou být kontaminovány radionuklidy, m...
	c) v případě skladování v nádobách musí být podlaha a stěny skladu nepropustné do takové výše, aby bylo zabráněno při úniku maximálního množství skladovaných kapalných radioaktivních odpadů jejich proniknutí do životního prostředí; podlaha musí být sp...

	(7) Při skladování radioaktivních odpadů musí:
	a) být projektovým řešením a provozem skladu radioaktivních odpadů zabezpečeno vytvoření rezervní skladovací kapacity dostatečné pro potřeby přemisťování, přebalování, kontroly, údržby a vyzvedávání radioaktivních odpadů po celou dobu provozu skladu,
	b) být vedena podrobná evidence skladovaných odpadů a zajištěno, aby každý obalový soubor s radioaktivními odpady, nebo volně skladovaný radioaktivní odpad byl jasně označen ke snadné identifikaci po celou dobu plánovaného skladováni,
	c) být pravidelně sledována a vyhodnocována dostatečnost kapacity a stav skladu, zejména kontrolu těsnosti příslušných bariér, vnitřních podmínek skladování a monitorování povrchové kontaminace a příkonů dávek v definovaných vzdálenostech od povrchu o...
	d) bezpečnostně významné postupy a předpisy pro provozní kontroly zohlednit požadované podmínky, za kterých jsou radioaktivní odpady skladovány a stav obalových souborů s radioaktivními odpady nebo stav volně skladovaných radioaktivních odpadů,
	e) být vypracovány postupy pro nakládání s radioaktivními odpady, které nesplňují podmínky přijatelnosti ke skladování, které nelze ze skladu vyzvednout běžným způsobem, nebo které vykazují známky poškození,
	f) být zpevněné radioaktivní odpady připravené k uložení a splňující podmínky přijatelnosti k uložení v provozovaném úložišti radioaktivních odpadů neprodleně, nejpozději však do dvou let od počátku jejich skladování, předány Správě úložišť radioaktiv...

	(8) Na zařízení pro skladování radioaktivních odpadů, které se nepovažuje za samostatný sklad radioaktivních odpadů, se za použití odstupňovaného přístupu, vztahují požadavky § 6 odst. 1 až 7 této vyhlášky.


	ČÁST DRUHÁ
	UKLÁDÁNÍ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ
	§ 7
	Technické požadavky na pracoviště a systémy, struktury a komponenty k nakládání s radioaktivními odpady při jejich uložení
	(1) Úložiště radioaktivních odpadů musí zajistit podle vlastností radioaktivních odpadů bezpečnostní funkce, kterými jsou:
	a) zabezpečení podkritičnosti,
	b) omezování ozáření radiačních pracovníků, obyvatel a životního prostředí,
	c) odvod zbytkového tepla a
	d) zabránění úniku radionuklidů;

	(2) Optimalizační mezí pro bezpečné uložení radioaktivních odpadů je efektivní dávka 0,25 mSv za kalendářní rok pro reprezentativní osobu.
	(3) Bezpečnost úložiště radioaktivních odpadů nesmí být negativně ovlivněna činnostmi v oblasti zabezpečení, nešíření jaderných zbraní, systémem monitorování úložiště a jeho okolí a požadavky na zabezpečení manipulovatelnosti s radioaktivními odpady, ...
	(4) Pro lokalitu úložiště radioaktivních odpadů musí být vypracován a zaveden program charakterizace lokality, který poskytuje podklady pro dokumentaci podle Přílohy 1. písm. a), b), e), f) a h) a Přílohy 3. písm. b) zákona.
	(5) Projekt úložiště radioaktivních odpadů musí:
	a) odpovídat charakteristikám lokality, ve které je umístěno a plánovanému množství, vlastnostem a klasifikaci radioaktivních odpadů podle § 3 odst. (5) vyhlášky, pro které je určeno;
	b) vycházet z podmínek normálního provozu a možných iniciačních událostí a procesů vedoucí k určeným typům mimořádných událostí;
	c) identifikovat vybraná zařízení důležitá pro bezpečnost v období provozu a v období po uzavření úložiště a zohlednit jejich klasifikaci;
	d) v přiměřeném rozsahu využívat prvky pasivní bezpečnosti, zejména v období po uzavření úložiště, při uplatnění principu ochrany do hloubky;
	e) zohlednit aby komponenty, jako např. inženýrské bariéry, byly chemicky a fyzikálně slučitelné navzájem, s uloženými radioaktivními odpady a s hostitelským prostředím.

	(6) Na projekt úložiště radioaktivních odpadů, kromě obecných požadavků pro jaderná zařízení a pracoviště IV. kategorie, jsou kladeny takové požadavky, aby
	a) úložné prostory úložiště byly chráněny proti obousměrnému průsaku vod a do uzavření úložiště byl minimalizován kontakt uložených radioaktivních odpadů s vodou,
	b) úložiště bylo chráněno proti záplavě a zatopení vodami, zejména srážkovými nebo důlními a
	c) systém sledování úložiště a jeho okolí, kromě požadavků pro monitorování radiační situace, poskytoval dostatečný přehled o případném vniknutí vody do úložiště při jeho zaplňování a úniku radionuklidů z úložiště do okolního prostředí.

	(7) Je-li součástí projektu úložiště i odvodňovací systém, musí být postaven tak, aby nedošlo k jeho ucpání nebo zanesení. Jestliže přesto dojde k průniku vod do úložných prostorů úložiště při jeho zaplňování, musí být zajištěno jejich odčerpání a bez...
	(8) V průběhu výstavby a provozu úložiště radioaktivních odpadů, za použití principu odstupňovaného přístupu, musí být:
	a) zabezpečeno, aby byly zachovány všechny funkce geologického prostředí mající vliv na bezpečnost úložiště v období po jeho uzavření;
	b) vypracován program pro údržbu, zkoušky, dozor a inspekce, který je v pravidelných intervalech, stanovených prováděcím právním předpisem2  aktualizován;
	c) zaveden systém zpětné vazby provozních zkušeností, který umožní jejich systematický sběr, vyhodnocení a dokumentování.


	§ 8
	Postup při ukládání radioaktivních odpadů
	(1) Radioaktivní odpady se nesmí ukládat s jinými odpady nebo materiály.
	(2) Ukládat lze pouze pevné nebo zpevněné radioaktivní odpady, které splňují podmínky přijatelnosti.
	(3) Při ukládání radioaktivních odpadů musí:
	a) být vedena podrobná evidence uložených odpadů a zajištěno, aby každý obalový soubor s radioaktivními odpady, nebo volně uložený radioaktivní odpad byl jasně označen ke snadné identifikaci a
	b) být vypracovány postupy pro nakládání s radioaktivními odpady, které nesplňující podmínky přijatelnosti k uložení. Tyto odpady lze přijmout k uložení pouze po samostatném posouzení bezpečnosti při nakládání s nimi.



	ČÁST TŘETÍ
	§ 9
	Požadavky na dokumentaci pracovišť pro nakládání s radioaktivními odpady včetně limitů a podmínek bezpečného nakládání s radioaktivními odpady
	(1) V dokumentaci podle Přílohy 1. písm. b), e) a f) a Přílohy 3. písm. a) a b) zákona, jejíž součástí jsou i bezpečnostní zprávy, musí být vzato v úvahu jak období provozu, tak v případě úložišť radioaktivního odpadu i období po uzavření úložiště. Po...
	(2) V bezpečnostních zprávách, které pokrývají pracoviště i radioaktivní odpady, se kterými se nakládá, musí být:
	a) navržen a odůvodněn jejich rozsah, časový interval hodnocení a soubor vstupních parametrů,
	b) používány pouze výpočtové programy, které prokazatelně prošly procesy verifikace a validace a
	c) pro úložiště radioaktivních odpadů provedeny rozbory neurčitostí a citlivostní rozbory.

	(3) Limity a podmínky bezpečného nakládání s radioaktivními odpady, včetně podmínek přijatelnosti se stanoví na základě dokumentace podle Přílohy 3., písm. a) zákona.
	(4) Podmínky přijatelnosti obsahují:
	a) bezpečnostní, technické a administrativní podmínky a meze pro charakteristické vlastnosti radioaktivních odpadů, které jsou přijímány k nakládání a
	b) zabezpečení souladu radioaktivních odpadů nebo obalových souborů s radioaktivními odpady s limity a podmínkami bezpečného nakládání s radioaktivními odpady stávajících nebo plánovaných pracovišť.

	(5) Musí být vypracovány postupy pro ověřování shody vlastností radioaktivních odpadů s podmínkami přijatelnosti.
	(6) Limity a podmínky bezpečného nakládání s radioaktivními odpady obsahují:
	a) údaje o přípustných parametrech, včetně parametrů radioaktivních odpadů, při kterých jsou zajištěny podmínky jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, zvládání radiačních mimořádných událostí a monitorování radiační situace při nakládání,
	b) rozsah, způsoby a lhůty jejich měření a hodnocení,
	c) požadavky na provozní schopnost vybraných zařízení pro nakládání s radioaktivními odpady,
	d) požadavky na nastavení ochranných systémů pracovišť pro nakládání s radioaktivními odpady,
	e) limity podmiňujících veličin,
	f) požadavky na činnost pracovníků a na organizační opatření vedoucí ke splnění všech definovaných podmínek pro projektované provozní stavy a v případě úložišť i na splnění požadavků jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a monitorování radiační situac...
	g) návrh opatření pro nakládání s radioaktivními odpady, které nesplňují podmínky přijatelnosti.

	(7) Součástí limitů a podmínek pro nakládání s radioaktivními odpady před jejich uložením jsou, dle charakteristik radioaktivních odpadů, příslušné podmínky přijatelnosti stanovené v dokumentaci podle Přílohy 3, písm. a) zákona:
	a) rozměry, hmotnost, provedení, značení a umístění radioaktivních odpadů nebo obalových souborů,
	b) obsah a nejvyšší přípustná množství radionuklidů ve skladovaných odpadech nebo obalových souborech v celém zařízení pro nakládání s nimi,
	c) možnost vzniku kritického stavu,
	d) tepelné a radiační účinky radioaktivních odpadů a
	e) dávkový příkon v definovaných vzdálenostech od povrchu radioaktivních odpadů nebo obalových souborů;
	f) způsob manipulace s radioaktivními odpady nebo obalovými soubory.

	(8) Součástí limitů a podmínek pro nakládání s radioaktivními odpady v rozsahu ukládání radioaktivních odpadů jsou, dle charakteristik radioaktivních odpadů, příslušné podmínky přijatelnosti definované pro období provozu úložiště a období po ukončení ...
	a) rozměry, hmotnost, provedení, značení a umístění radioaktivních odpadů nebo obalových souborů,
	b) obsah a nejvyšší přípustná množství radionuklidů v odpadech, obalových souborech a celém úložišti,
	c) strukturální stabilita radioaktivních odpadů nebo obalových souborů,
	d) loužitelnost radioaktivních odpadů,
	e) tepelné a radiační účinky radioaktivních odpadů,
	f) možnost tvoření plynů,
	g) možnost mikrobiálního rozkladu radioaktivních odpadů,
	h) možnost vzniku kritického stavu,
	i) obsah korozivních, výbušných a samozápalných látek a hořlavin v radioaktivních odpadech,
	j) obsah volných kapalin v obalových souborech,
	k) obsah komplexotvorných činidel,
	l) korozivzdornost a povrchová kontaminace obalových souborů a
	m) dávkový příkon v definovaných vzdálenostech od povrchu obalových souborů.

	(9) Pokud není charakteristická vlastnost ukládaných radioaktivních odpadů limitována, musí limity a podmínky pro ukládání radioaktivních odpadů obsahovat zdůvodnění této skutečnosti.
	(10) Podmínky přijatelnosti pro ukládání musí být v předběžné podobě navrženy co nejdříve v  životním cyklu úložiště radioaktivního odpadu.
	(11) Úřadu se pravidelně zasílá hodnocení plnění limitů a podmínek bezpečného nakládání s radioaktivními odpady, nejméně však jednou za rok.

	§ 90
	Požadavky na vedení evidence radioaktivních odpadů
	(1) Vedou a uchovávají se následující provozní záznamy o nakládání s radioaktivními odpady:
	a) průvodní listy vzniklých nebo převzatých radioaktivních odpadů podle § 12 této vyhlášky;
	b) údaje o způsobu nakládání s odpady, u skladovaných nebo uložených radioaktivních odpadů včetně údajů, kde a jak dlouho se zde nacházejí;
	c) výsledky analýz odpadů a jejich obalů;
	d) údaje o provozu zařízení včetně údajů o časovém využití zařízení, popřípadě jeho odstavení, o provedených údržbách zařízení a o provozních poruchách a haváriích a způsobu jejich odstranění;
	e) jména a příjmení pracovníků odpovědných za provoz.

	(2) V případě přejímky radioaktivních odpadů se spolu s radioaktivními odpady předává i jejich evidence v rozsahu podle §11 odst. 1 bod (a) vyhlášky.
	(3) Správa úložišť radioaktivních odpadů zajišťuje provoz elektronického databázového systému radioaktivních odpadů od jejich vzniku až po jejich uložení a aktualizuje a trvale archivuje evidenci radioaktivních odpadů. Ostatní držitelé povolení k nakl...

	§ 101
	Požadavky na vedení průvodních listů radioaktivních odpadů
	(1) Vlastnosti radioaktivních odpadů se dokumentují v průvodním listě radioaktivních odpadů.
	(2) Při nakládání s radioaktivními odpady musí být vypracován program charakterizace pro radioaktivní odpady, se kterými se nakládá.
	(3) V rámci systému řízení dle § 29 zákona musí být zavedeny postupy přejímky nebo odevzdávání radioaktivních odpadů, včetně požadavků na průvodní list radioaktivních odpadů. Součástí přejímky radioaktivních odpadů musí být i postupy ověření souladu c...
	(4) Průvodní list radioaktivních odpadů musí provázet radioaktivní odpad při jeho každém fyzickém předání. Průvodní list radioaktivních odpadů vystavuje předávající a musí být podepsán pověřenou osobou předávajícího i přebírajícího. Průvodní list se v...
	(5) Průvodní list radioaktivních odpadů obsahuje:
	a) označení fyzikální a chemické formy a vlastností radioaktivního odpadu, nebo kód charakterizující radioaktivní odpady,
	b) u pevných odpadů jejich kategorii podle § 3, odst. (5) této vyhlášky,
	c) popis druhu obalu a zevní značení umožňující obalový soubor identifikovat (identifikační číslo),
	d) počet kusů a radioaktivitu ukládaných radionuklidových zdrojů, i jejich evidenční, popř. identifikační čísla,
	e) aktivitu radionuklidů, pokud je jejich obsah limitován podmínkami přijatelnosti, včetně jejich způsobu dokladování,
	f) hmotnostní nebo objemovou radioaktivitu a radioaktivitu jednotlivých radionuklidů, jejichž obsah je limitován podmínkami přijatelnosti, včetně jejich způsobu dokladování,
	g) hmotnostní nebo objemovou radioaktivitu a radioaktivitu těch radionuklidů, které jsou obsaženy v množství vyšším než 1% celkové radioaktivity, včetně jejich způsobu dokladování,
	h) velikost koeficientu loužitelnosti radioaktivního odpadu upraveného k uložení, pevnosti v tlaku, obsahu nebezpečných látek a dalších parametrů pokud jsou omezeny podmínkami přijatelnosti,
	i) příkon dávkového ekvivalentu na povrchu obalu,
	j) údaje o povrchové kontaminaci obalu radionuklidy,
	k) hmotnost radioaktivních odpadů,
	l) hmotnost obalového souboru s radioaktivními odpady,
	m) datum nebo období plnění obalu,
	n) datum vystavení průvodního listu,
	o) obchodní firmu a identifikační číslo (bylo-li přiděleno) osoby, která radioaktivní odpady předává a jméno, příjmení, funkce, a podpis pověřeného zástupce této osoby a
	p) obchodní firmu a identifikační číslo (bylo-li přiděleno) osoby, která radioaktivní odpady přebírá a jméno, příjmení, funkce, a podpis pověřeného zástupce této osoby.

	(6) K průvodnímu listu upravených radioaktivních odpadů se přikládají:
	a) originál nebo kopie průvodních listů radioaktivních odpadů, radionuklidových zářičů, nebo osvědčení uzavřených radionuklidových zářičů, které ukládací obalový soubor s radioaktivními odpady obsahuje,
	b) další údaje, které vypovídají o vlastnostech radioaktivních odpadů a způsobu nakládání s nimi,
	c) písemné prohlášení původce upravených radioaktivních odpadů o tom, že radioaktivní odpady byly upraveny v souladu se schválenými limity a podmínkami pro jejich úpravu a že splňují podmínky přijatelnosti pro příslušné úložiště nebo sklad, například ...

	(7) Údaje průvodního listu musí odpovídat údajům z provozních deníků původce nebo správce skladu či úložiště. Průvodní list se vyhotovuje ve třech exemplářích, přičemž originál a kopie musí být uloženy v různých požárních úsecích. )

	§ 112
	Požadavky na monitorování úložišť radioaktivních odpadů
	(1) Monitorování úložiště radioaktivních odpadů se provádí v předprovozní fázi během umisťování, výstavby a uvádění úložiště do provozu, během provozu úložiště a po jeho uzavření.
	(2) Předprovozní monitorování se musí provádět tak, aby byly:
	a) zajištěny údaje potřebné k bezpečnostním rozborům,
	b) mohl být charakterizován proces migrace radionuklidů z úložiště (shromáždit informace důležité pro popis migrace radionuklidů z úložiště),
	c) shromážděny základní radiologické údaje důležité pro srovnání s výsledky monitorování během provozu a institucionální kontroly,
	d) shromážděny vzorky odebrané v místě úložiště pro účely jejich archivace;
	e) na základě získaných údajů navržen způsob kontroly a program monitorování pro provoz úložiště.

	(3) Monitorování provozu úložiště musí:
	a) získat údaje důležité k ověření stavu úložných prostor vyplývajících z bezpečnostních rozborů provedených před zahájením provozu a které prokáží soulad s požadavky na radiační ochranu jednotlivců z obyvatelstva a životního prostředí
	b) na základě získaných údajů navrhnout způsob kontroly a program monitorování pro fázi monitorování úložiště po jeho uzavření

	(4) Monitorování po uzavření úložiště má:
	a) získat údaje, které prokáží soulad s požadavky na radiační ochranu jednotlivců z obyvatelstva a životního prostředí
	b) na základě získaných údajů navrhnout časový harmonogram pro postupné ukončení aktivní institucionální kontroly uzavřeného úložiště.


	§ 123
	Účinnost
	Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
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	VYHLÁŠKA
	ze dne
	o systému řízení
	§ 1
	Předmět úpravy
	Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie10TP0F1)P10T a upravuje
	a) požadavky na obsah dokumentace pro povolovanou činnost,
	b) požadavky na zavedení, udržování a zlepšování systému řízení,
	c) obsah dokumentace systému řízení a způsob jejího vedení,
	d) pravidla provádění a řízení procesů a činností, včetně zvláštních procesů,
	e) způsob plánování v systému řízení a rozsah a způsob provedení dokumentace tohoto plánování,
	f) postup provádění změn systému řízení,
	g) pravidla posuzování účinnosti systému řízení včetně procesů a činností a jejich změn,
	h) postupy řízení neshody,
	i) způsob zajištění kvalifikace pracovníků provádějících procesy a činnosti,
	j) rozsah a způsob zajištění trvalého rozvíjení a pravidelného hodnocení kultury bezpečnosti.


	§ 2
	Pojmy
	Pro účely této vyhlášky se rozumí
	a) oblastí řízení každá součást systému řízení ovlivňující řízení jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a zabezpečení.
	b) ukazatelem výkonnosti údaje, poskytující vlastníkovi procesu informace o účinnosti procesu a jeho činností,
	c) procesní rolí soubor schopností, znalostí a dovedností potřebných k opakovanému a spolehlivému vykonávání činností v procesu.
	§ 3

	Požadavky na zavedení, udržování a zlepšování systému řízení
	(1) V systému řízení osoby dle § 28 odst. 1 zákona musí být stanoveny všechny požadavky oblastí řízení podporující zajišťování jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiačn...
	(2) Systém řízení musí zajišťovat
	a) plnění opatření pro řízení jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a zabezpečení, vedoucí k jejich dosažení, udržování a zlepšování,
	b) shodu s požadavky zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
	c) integraci všech požadavků podporujících zajišťování jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a zabezpečení společně s ostatními požadavky na systém řízení ...

	(1) Systém řízení musí být zaveden a udržován řídícími pracovníky včetně těch, kteří vykonávají a hodnotí procesy a činnosti vedoucí k jejich zlepšování za účelem dosažení bezpečnostních cílů tak, aby zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, t...
	§ 4

	Obsah dokumentace systému řízení a způsob jejího vedení
	(1) Dokumentace systému řízení musí obsahovat
	a) prohlášení o politice bezpečnosti a o hodnotách a očekávání vrcholového vedení pro řízení podporující jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a zabezpečen...
	b) popis systému řízení, který zahrnuje
	1. popis organizační struktury osoby se zavedeným systémem řízení,
	2. popis povinností a práv osob, které plánují, řídí, provádí a hodnotí procesy a činnosti a jejich vzájemných vztahů, způsobu komunikace a způsobu rozhodování,
	3. popis způsobu komunikace s dodavateli, s Úřadem a ostatními osobami, které se podílejí na zajišťování jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a zabezpečení,
	4. popis procesů, činností, jejich vzájemného působení, vycházející z politiky bezpečnosti a obsahující informace o jejich přípravě, přezkoumání, provádění, způsobu zaznamenávání, hodnocení a zlepšování a
	5. popis řízení všech bezpečnostně relevantních záznamů a výčet těchto záznamů .

	c) záznamy dokladující provedené činnosti nebo dosažené výsledky při plnění požadavků na systém řízení nebo požadavků na jednotlivé procesy a činnosti nebo na tuto dokumentaci navazující.

	(2) Součástí dokumentace systému řízení musí být program systému řízení, který popisuje zavedený systém řízení držitele povolení dle § 9 odst. 1, odst. 2 písm. a) až d) a písm. f) bod 7, provozuje–li pracoviště III. kategorie, odst. 3 a 4 a odst. 6 pí...
	(3) Dokumentace systému řízení musí být
	a) zpracována tak, aby postupem v ní popsaným bylo dosaženo cílů činností v ní popisovaných,
	b) přezkoumána podle § 5 odst. 4 písm. a) již před svým zavedením a schválena osobami k tomu určenými; změny dokumentace podléhají schválení osobami, které schválily původní dokumenty,
	c) srozumitelná, čitelná, úplná, jednoznačně a snadno identifikovatelná a sledovatelná ;,
	d) bezpečně ukládána a archivována po dobu stanovenou jiným právním předpisem nebo, není-li doba archivace pro konkrétní dokument takto stanovena, po dobu určenou dokumentovaným postupem pro proces archivace.

	§ 5

	Rozsah a způsob provádění a řízení procesů a činností, včetně zvláštních procesů
	(1) Proces a činnost musí
	a) být dokumentovány v souladu s § 4 odst. 1 písm. b) bod 1,
	b) být monitorovány a jejich průběh zaznamenáván,
	c) mít stanovenu posloupnost souvisejících procesů a činností a jejich rozhraní a zavedeny účinné vzájemné vztahy mezi nimi tak, aby nebyla ohrožena jaderná bezpečnost, radiační ochrana, technická bezpečnost, zvládání radiačních mimořádných událostí, ...
	d) mít určeny procesní role pracovníků a
	e) mít určen soubor schopností, znalostí a dovedností pracovníka, které jsou potřebné pro opakované a spolehlivé vykonávání procesních rolí a
	f) zajistit shodu výstupu z nich a její dokumentování s požadavky na tento výstup stanovenými v dokumentaci procesu.

	(2) Procesy a činnosti musí být řízeny tak, aby se zajistilo jejich účinné a bezpečné provádění a byla zajišťována a zlepšována jaderná bezpečnost, radiační ochrana, technická bezpečnost, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační...
	(3) Pro každý proces musí být určena osoba zajišťující jeho účinné zavedení do praxe a splnění požadavků stanovených v odst. 1 a 2 (dále jen „vlastník procesu“).
	(4) Procesy a činnosti a jejich vstupy a výstupy musí být před jejich zavedením podrobeny
	a) přezkoumání k potvrzení vhodnosti, přiměřenosti a účinnosti (dále jen „přezkoumání“),
	b) ověření k potvrzení souladu s požadavky na jejich vlastnosti (dále jen „ověření“) a
	c) validaci k potvrzení souladu s požadavky na jejich zamýšlené užití (dále jen „validace“),
	z hlediska jaderné bezpečnosti nebo radiační ochrany nebo technické bezpečnosti nebo zvládání radiačních mimořádných událostí nebo monitorování radiační situace nebo zabezpečení.

	(5) Pro přezkoumání, ověření a validaci procesu a činnosti musí být stanovena kritéria přijatelnosti.
	(6) Přezkoumání, ověření a validaci procesu musí provádět vlastník procesu nebo jím pověřené osoby, které se nepodílejí na provádění procesu nebo činnosti.
	(7) Procesy a činnosti musí být prováděny za těchto kontrolovaných podmínek:
	a) dokumentace vztahující se k procesům a činnostem musí být po celou dobu provádění procesů nebo činností dostupná všem osobám podílejícím se na provádění procesů nebo činností,
	b) v dokumentaci procesů a činností musí být stanoveny správné a úplné požadavky na jejich výstupy, včetně požadavků na rozsah prokazování kvality výstupů a stanovena kriteria jejich přijatelnosti,
	c) musí být zavedena opatření, aby provádění procesů a činností a zajišťování kvality jejich výstupů bylo ve shodě s požadavky uvedenými v dokumentaci procesů a činností a musí být stanoveny účinné metody vyhodnocení, oznamování a řešení zjištěných ne...
	d) musí být prováděna kontrola procesů a činností a kontrola kvality jejich výstupů,
	e)  musí být používáno vybavení vhodné k provádění procesů a činností a zajištěny vhodné pracovní podmínky a prostředí k jejich provádění,
	f) požadavky na procesy a činnosti musí být známy osobám provádějícím příslušné procesní role a tyto osoby musí být způsobilé k provádění stanovené činnosti,
	g) zařízení využívané při procesu nebo činnosti musí být udržováno ve stavu zajišťujícím dosažení trvalého souladu výstupu s požadavky na něj kladenými,
	h) musí být prováděna kontrola zařízení využívaného při procesu nebo činnosti dokládající jeho stav zajišťující dosažení trvalého souladu výstupu s požadavky na něj kladenými,
	i) zpracovány postupy pro udržování a kontrolu zařízení využívaného při procesu nebo činnosti, které zajistí způsobilost zařízení k provádění procesu a činnosti.

	(8) Pokud jsou v dokumentaci procesu nebo činnosti stanoveny kontrolní body, nelze v tomto procesu nebo činnosti dále pokračovat bez prokazatelného souhlasu určené osoby, vydaného na základě ověření stavu nebo výsledku kontroly.
	(9) Hodnocení účinnosti procesu musí být provedeno porovnáním výstupů procesu s požadavky na něj kladenými v dokumentaci systému řízení a jeho výsledky musí být využity k přijetí odpovídajících opatření vedoucí ke zlepšení procesu.
	(10) Požadavky na procesy a činnosti prováděné dodavatelským způsobem včetně rozsahu a způsobu soustavného hodnocení a způsobu nakládání s výsledky nezávislé kontroly musí být stanoveny v dokumentaci systému řízení podle § 4 odst. 1..
	(11) Zvláštní procesy musí být validovány. Tato validace musí prokázat schopnost těchto procesů dosáhnout stanovené výsledky. Pro tyto procesy musí být stanoveny požadavky na způsobilost osob, postupů a infrastruktury pro proces. Požadavky musí být př...
	§ 6

	Způsob plánování v systému řízení a rozsah a způsob provedení dokumentace tohoto plánování
	(1) V systému řízení držitele povolení dle § 28 odst. 1 písm. a) zákona musí být
	a) stanovena strategie a cíle k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a zabezpečení, včetně cílů jednotlivých procesů a činn...
	b) stanovena a dokumentována politika bezpečnosti k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a zabezpečení.

	(2) Politika bezpečnosti musí
	a) obsahovat zásady zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace, zabezpečení a kvality řízení procesů a činností a jejich výstupů,
	b) obsahovat cíle a povinnosti vrcholového vedení při zajišťování jaderné bezpečnosti, radiační ochrany technické bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace, zabezpečení a kvalitu řízení procesů a činností a j...
	c) být v souladu s prováděnými procesy a činnostmi a sledovat dosažení cílů k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a zabezp...
	d) být srozumitelná s důrazem na prioritu jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a zabezpečení a kvalitu řízení,
	e) zahrnovat angažovanost vrcholového vedení k neustálému zlepšování účinnosti systému řízení ve vztahu k jaderné bezpečnosti, radiační ochraně, technické bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a zabezpeče...
	f) zajistit vzájemnou komunikaci s osobami provádějící procesní role rozhodující při zajišťování jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a zabezpečení takový...
	g) být přiměřeně komunikována s dodavateli takovým způsobem, aby očekávání držitele povolení byla pochopena a uplatněna a
	h) být řízeným způsobem pravidelně 1x ročně hodnocena z hlediska jejího naplnění a účinnosti.

	(3) V návaznosti na politiku bezpečnosti musí být
	a) vytvořeny a uskutečňovány plány k naplnění cílů a politiky bezpečnosti k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a zabezpeč...
	b)  plány zlepšovány tak, aby nedocházelo k ohrožení jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a zabezpečení,
	c) plány k naplnění cílů a politiky bezpečnosti dle odst. a) dokumentovány a známy všem osobám plnící svěřené činnosti k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událo...
	d)  uskutečňování plánů k naplnění cílů a účinnost jejich zlepšování pravidelně kontrolována a hodnocena porovnáním s cíli a politikou bezpečnosti, k nimž byly vytvořeny a
	e) přijata účinná opatření k řešení odchylek od plánu a politiky bezpečnosti.


	§ 7
	Způsob zajištění personálních, technických, materiálových a finančních zdrojů, včetně vhodného pracovního prostředí, a jejich využívání
	V systému řízení musí být
	a) stanoven způsob nakládání s personálními, technickými, materiálovými a finančními zdroji, vhodné pracovní prostředí, informace a znalosti a dodavatelé (dále jen „zdroje“) a zajištěno řízené plánování budoucí potřeby těchto zdrojů, nezbytné k7Te 7Tz...
	b) zavedeno opatření, které zajistí, že osoba dle § 29 odst. 1 zákona je schopna v celém spektru zdrojů provádět procesy a činnosti a má stanoveny odpovědnosti za zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečno...
	c) zajištěno, že osoby na všech úrovních řízení budou vyškoleny v rámci odborné přípravy na požadavky systému řízení. Absolvování odborná přípravy musí zajistit, že tyto osoby budou schopny vykonávat přidělené činnosti a zajistit, že si budou vědomi v...
	d) zajištěno udržování dobrého pracovního prostředí a prováděno přehodnocování technického vybavení potřebného k výkonu procesů a činností tak, aby byly prováděny bezpečným na efektivním způsobem a
	e) získané informace a znalosti řízeny jako zdroj dle odst.1.

	§ 8
	Práva a povinnosti vrcholového vedení
	(1) Vrcholové vedení má povinnost
	a) zajistit zavedení a udržování účinného systému řízení pro zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a zabezpečení, včetně jeh...
	b) určit a zavést způsoby rozhodování, zejména ve vztahu k nepříznivým nebo neočekávaným situacím,
	c) zajistit hodnocení účinnosti systému řízení, jak z nejvyšší úrovně řízení, tak na všech nižších úrovních řízení,
	d) zajistit rozpracování strategie, cílů a plánů do politiky bezpečnosti v souladu se zásadami zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační...
	e) rozhodovat o způsobu nakládání se zdroji,
	f) zajistit vymezení kvalifikačních požadavků osob jednotlivých řídících úrovní a odbornou přípravu a výcvik osob,
	g)  zajistit přehodnocování technického vybavení potřebného k výkonu procesů a činností a
	h) zajistit pravidelné vlastní a nezávislé hodnocení kultury bezpečnosti.

	(2) Vrcholové vedení má právo
	a) jmenovat osobu, odpovědnou za koordinaci a udržování systému řízení a zajištění shody systému řízení s požadavky této vyhlášky; tato osoba musí mít pravomoci nezbytné k vykonávaní jí svěřených činností,
	b) schvalovat dokumentaci na nejvyšší řídící úrovni, včetně prohlášení o politice bezpečnosti a o hodnotách a očekávání vrcholového vedení,
	c) schvalovat organizační změny,
	d)  provádět nezávislé hodnocení systému řízení,
	e)  provádět dohled nad plněním politiky bezpečnosti z hlediska souladu s cíli a plány a
	f) kontrolovat, zda je provádění plánů k naplnění cílů a politiky bezpečnosti pravidelně přezkoumáváno a zda jsou v případě rozporu s cíli přijímána opatření na řešení odchylky od plánů v případě potřeby.


	§ 9
	Způsob provádění změn systému řízení
	Změny systému řízení musí být plánovány a prováděny jen na základě návrhu zdůvodněného a zhodnoceného z hlediska účelu změny a jejího vlivu jadernou bezpečnost nebo radiační ochranu nebo technickou bezpečnost nebo na zvládání radiačních mimořádných ud...
	§ 10
	Rozsah a způsob posuzování účinnosti systému řízení včetně procesů a činností a jejich změn
	(1) K hodnocení účinnosti systému řízení, potvrzení schopnosti procesů a jejich změn dosáhnout plánovaných výsledků a identifikování možnosti jejich zlepšení musí být určeny a používány ukazatele výkonnosti podporující zajištění jaderné bezpečnosti, r...
	(2) Procesy a činnosti a jejich vstupy a výstupy musí být podrobeny periodickému vlastnímu hodnocení k potvrzení vhodnosti, přiměřenosti a účinnosti.
	(3) V systému řízení musí být využíváno provozních zkušeností a opatření pro zhodnocení získaného poučení a to jak z vlastních tak vnějších zkušeností.
	(4)  Hodnocení systému řízení musí být prováděno vlastním hodnocením nebo nezávislým hodnocením.
	(5) Vlastní hodnocení musí být prováděno vlastníky všech procesů
	a) k předcházení neshod, které brání dosažení a zlepšování jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a technické bezpečnosti, nebo které brání zvládání radiačních mimořádných událostí nebo zajištění monitorování radiační situace nebo brání zabezpečení sta...
	b) k identifikaci a přijetí nápravných opatření k odstranění neshod a ke zlepšení účinnosti systému řízení, kultury bezpečnosti a zlepšení účinnosti procesů a činností a
	c) na všech úrovních řízení.

	(6) Nezávislé hodnocení musí
	a) být prováděno k vyhodnocení účinnosti systému řízení a jeho schopnosti dosáhnout cílů při zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační s...
	b) být zajišťováno nebo přímo prováděno vrcholovým vedením,
	c) být prováděno v plánovaných údobích zvláštní jednotkou v rámci organizační struktury se stanovanými povinnostmi a pravomocemi k plánování a provádění nezávislého hodnocení na všech úrovních řízení,
	d) být prováděno osobami, které se nepodílejí na plánování, řízení a provádění procesů nebo činností, které jsou předmětem hodnocení a
	e) mít jednoznačné výstupy, které musí být pravidelně, minimálně 1x ročně předkládány vrcholovému vedení.

	(7) Nezávislé hodnocení musí zahrnovat
	a) výstupy ze všech forem vlastního hodnocení,
	b) výsledky hodnocení procesů a dosažení cílů při zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, při předcházení vzniku radiačních mimořádných událostí, při zajišťování monitorování radiační situace a zabe...
	c) informaci o významných neshodách v systému řízení a o významných neshodách ve zdrojích,
	d) informaci o nápravných a preventivních opatřeních k neshodám dle písmene c),
	e) poučení získaná z dobré praxe vlastních či jiných osob a
	f) popis příležitostí ke zlepšení systému řízení.

	(8) Držitel povolení musí provádět hodnocení systému řízení dodavatelů výrobku nebo služby, včetně procesů a činností a jejich výstupů z hlediska jejich výkonnosti a k potvrzení jejich schopnosti dosáhnout splnění smluvně stanovených požadavků minimál...

	§ 11
	Rozsah a způsob řízení neshody
	(1) Procesy, činnosti, jejich vstupy a výstupy a zdroje, které nejsou ve shodě s relevantními požadavky pro zajišťování jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, pro zvládání radiačních mimořádných událostí, pro zajištění monitorov...
	(2) Při řízení neshod v systému řízení musí být
	a) identifikována neshoda neprodleně po jejím zjištění a k jejímu dokumentování,
	b) ohlášena zjištěná neshoda určeným řídícím pracovníkům subjektu zavádějícího nebo udržujícího systém řízení,
	c) určeny a zavedeny způsoby nakládání s neshodnou položkou a požadavky k zamezení nevhodného použití neshodné položky, včetně plánu odstranění neshody a
	d) hodnoceny důsledky neshody a možné další důsledky pro jadernou bezpečnost nebo radiační ochranu nebo technickou bezpečnost nebo zvládání radiačních mimořádných událostí, nebo monitorování radiační situace pro zvládání radiačních mimořádných událost...

	(3) K nápravě neshod musí být zajištěno
	a) přezkoumání neshody,
	b) rozbor příčiny neshody,
	c) určení způsobu řešení neshody,
	d) vyhodnocení potřeby opatření vedoucích k zabránění opakovaného výskytu neshody a stanovení, dokumentování a zavedení nápravných opatření přiměřených důsledkům neshody.

	(4) K vyloučení neshod, které by mohly nastat (dále jen „potenciální neshoda“), musí být stanoveny požadavky na
	a) vyhledání potenciálních neshody a jejich možných příčin,
	b) vyhodnocení potřeby opatření k zabránění výskytu potenciálních neshod a
	c) určení a zavedení preventivních opatření přiměřených možným příčinám potenciální neshody; ke stanovení preventivních opatření se využívat vlastních provozních zkušeností i provozních zkušeností jiných subjektů, jsou-li k dispozici.

	(5) Způsob řízení neshod, jejich náprava a vyloučení potencionálních neshod v integrovaném systému řízení musí dokumentovány.
	(6) Nápravná a preventivní opatření musí být monitorována a vyhodnocována z hlediska stavu jejich zavádění účinnosti.

	§ 12
	Způsob zajištění kvalifikace pracovníků provádějících procesy a činnosti
	(1) V systému řízení musí mít osoby na všech úrovních řízení stanoveny kvalifikační požadavky a rozsah odborné přípravy a výcviku pro dosažení a udržování jejich odborné způsobilosti.
	(2) Kvalifikace pracovníků v rámci systému řízení musí být dosahována stanovením nejnižších přípustných kvalifikačních požadavků na ně, zajištěním jejich odborné přípravy a výcviku a hodnocením účinnosti výcviku tak, aby byly tyto osoby schopny vykoná...
	(3) Zajištění a provedení odborné přípravy a výcviku osob vykonávající procesy a činnosti musí být dokumentováno. Odborná způsobilost těchto osob musí být před prvním zahájením jejich činnosti a periodicky nezávisle ověřována a trvale udržována. O dos...
	(4) Stanovení nejnižších přípustných požadavků na kvalifikaci a odbornou způsobilost osob vykonávající procesy a činnosti u dodavatelů v celém dodavatelském řetězci musí být v souladu s jinými prováděcími právními předpisyP1F P a se zohledněním bezpeč...

	§ 13
	Způsob zajištění trvalého rozvíjení a pravidelného hodnocení kultury bezpečnosti
	(1) K trvalému rozvíjení kultury bezpečnosti v systému řízení osob dle § 28 odst. 1 zákona musí být
	a) zajištěna srozumitelnost a společné pochopení klíčových aspektů kultury bezpečnosti,
	b) zavedeno opatření na podporu dotazovacího a učícího přístupu a vstřícného postoje pracovníků a pro odrazení osob od trvalého uspokojení nad úrovní jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událost...
	c) zavedeno opatření umožňující osobám účinně a bezpečně plnit svěřené činnosti podporující zajištění a zlepšování jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a ...
	d) poskytovány zdroje na podporu, prosazování postojů a očekávané chování osob tak, aby byla zajištěna trvalé rozvíjení kultury bezpečnosti.

	(2) Osoby na všech úrovních řízení, počínaje vrcholovým vedením musí přispívat k neustálému posilování a rozvíjení kultury bezpečnosti a provádět pravidelné vlastní hodnocení kultury bezpečnosti.
	(3) Vrcholové vedení musí provádět pravidelné nezávislé hodnocení kultury bezpečnosti. V6Týsledky vlastních a nezávislých hodnocení kultury bezpečnosti musí být oznamovány transparentním způsobem, na všech úrovních systému řízení.
	(4) Při dosahování a udržování odborné způsobilosti osob vykonávající procesy a činnosti musí být rozvíjena kultura bezpečnosti a zohledňovány nejnovější poznatky vědních oborů zabývajících se lidským chováním.

	§ 14
	Integrovaný systém řízení při provádění nebo zajišťování radiačních činností
	§ 15
	Náplň programu systému řízení
	(1) Náplň programu systému řízení držitele povolení pro povolované činnosti podle § 9 odst. 1, odst. 2 písm. a) až d) a písm. f) bod 7, provozuje–li pracoviště III. kategorie, odst. 3 a 4 a odst. 6 písm. a. 1 až 4 zákona musí odpovídat požadavkům na d...
	(2) Program systému řízení musí obsahovat
	a) identifikační údaje předkladatele, jehož systém řízení dokumentuje; u právnické osoby obchodní firmu nebo název, sídlo, formu a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
	b) předmět, místo a rozsah činnosti předkladatele,
	c) s výjimkou pracoviště III. kategorie identifikační údaje přímých dodavatelů výrobků využívaných předkladatelem; u právnické osoby obchodní firmu nebo název, sídlo, formu a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
	d) výčet procesů a činností, na které se program systému řízení vztahuje s ohledem na druh povolované činnosti s vyznačením těch procesů, které budou zajišťovány dodavatelským způsobem,
	e) identifikaci bezpečnostně významných procesů a činností s výčtem jednoznačně identifikovaných dokumentů, v jejichž rámci se plní požadavky stanovené touto vyhláškou,
	f) identifikaci statutární řídící pozice, odpovědné za celkové zajištění a zlepšování jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, zvládání radiačních mimořádných událostí, za zajišťování monitorování radiační situace a zabezpečení, v...
	g) identifikaci řídící pozice odpovědné za koordinaci a udržování systému řízení a zajištění shody systému řízení s požadavky této vyhlášky včetně popisu práv a povinností pravomocí,
	h) popis systému řízení předkladatele zahrnující
	1. způsob řízení,
	2. práva, povinnosti a vzájemné vztahy osob, které plánují, řídí, ověřují a hodnotí procesy a činnosti,
	3.  vzájemné vazby a členění útvarů nebo pracovních skupin nebo organizačních jednotek podílejících se na plánování, řízení, provádění, ověřování a hodnocení procesů a činností, na které se
	4. způsob vnitřní komunikace, komunikace s dodavateli a s Úřadem,
	5. způsob zajištění požadavků na systém řízení dle této vyhlášky, vztahující se k povolované činnosti včetně odkazů na dokumentaci, podle které se tyto požadavky zajišťují,
	6. způsob hodnocení účinnosti systému řízení a procesů a činností včetně popisu principů zajištění nezávislosti celkového hodnocení systému řízení a vlastního hodnocení a formy zaznamenávání výsledků hodnocení,
	7. způsob ověřování schopnosti dodavatelů dodávat požadovaný výrobek, nebo službu, včetně způsobu zajišťování kvality výrobku nebo služby a plnit požadavky podporující jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, zvládání radiačních m...
	8. s výjimkou pracoviště III. kategorie rozsah a způsob uplatnění požadavků této vyhlášky na systém řízení dodavatelů včetně způsobu hodnocení účinnosti systému řízení a hodnocení procesů, které jsou prováděny dodavatelským způsobem a
	9. způsob a četnost revizí programu systému řízení.



	§ 16
	Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

	§ 17
	Účinnost
	Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
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	VYHLÁŠKA
	ze dne
	o umísťování jaderného zařízení
	Oddíl 1
	Obecná ustanovení
	§ 1
	Předmět úpravy
	Tato vyhláška stanoví:
	a) výčet vlastností území k umístění jaderného zařízení posuzovaných podle § 47 odst. 1 zákona,
	b) charakteristiky vlastností území podle § 47 odst. 1 písm. a) zákona, při jejichž dosažení je umístění jaderného zařízení zakázáno,
	c) požadavky na rozsah a způsob posuzování území k umístění jaderného zařízení.

	§ 2
	Pojmy
	Pro účely této vyhlášky se rozumí
	a) vnější událostí událost vzniklá nezávisle na provozu jaderného zařízení, způsobilá ovlivnit jaderné zařízení; vnější událostí je událost mající svůj původ v činnosti člověka nebo událost způsobená přírodními jevy,
	b) ALTERNATIVA_1 pozemkem jaderného zařízení je ta část území k umístění, kde budou v navazujících fázích životního cyklu umístěny systémy, konstrukce a komponenty s vlivem na jadernou bezpečnost, které jsou součástí jaderného zařízení,
	ALTERNATIVA_2 pozemkem jaderného zařízení je ta část území k umístění, ve které bude v navazujících fázích životního cyklu vymezen areál jaderného zařízení,
	c) hlubinným úložištěm jaderné zařízení pro ukládání radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva, které je umístěno pod zemským povrchem.


	Oddíl 2
	Obecné požadavky na rozsah a způsob posuzování území k umístění jaderného zařízení
	§ 3
	Rozsah posuzování území k umístění jaderného zařízení a výčet posuzovaných vlastností území k umístění jaderného zařízení
	(1) Při posuzování území k umístění jaderného zařízení, se posuzuje míra, kterou mohou jeho vlastnosti ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační ochranu, zvládání radiačních mimořádných událostí a zabezpečení jaderného zařízení a vliv působení jaderného ...
	(2) Posuzování území k umístění jaderného zařízení musí zahrnovat hodnocení vlastností území, kterými jsou
	a) přírodní jevy, a to
	1. seismické a geologické a geotechnické jevy,
	2. meteorologické jevy,
	3. hydrologické jevy,
	4. biologické jevy

	b) vnější jevy mající původ v činnosti člověka, a to
	1. pád letadla a jiných objektů,
	2. exploze, požáry a jejich zplodiny,
	3. kolize s ochrannými pásmy,
	4. působení podzemních prostor vzniklých hornickou činností nebo činností prováděnou hornickým způsobem,

	c) vlivy jaderného zařízení na okolí, a to z hlediska
	1. uvolňování radioaktivních látek do životního prostředí,
	2. rozložení a hustoty osídlení a jeho vývoje,
	3. využívání půd a vodních zdrojů a

	d) další jevy, které mohou negativně ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační ochranu, zvládání radiačních mimořádných událostí a zabezpečení jaderného zařízení.

	(3) Výsledky posuzování území k umístění jaderného zařízení musí být srovnávány s vlastnostmi území vylučujícími umístění jaderného zařízení. Dosahují-li vlastnostmi území k umístění jaderného zařízení hodnot vlastností území vylučujících umístění jad...

	§ 4
	Způsob posuzování území k umístění jaderného zařízení
	(1) Hodnocení jevů podle § 3 odst. 2 musí být provedeno také s využitím dostupných historických záznamů vztahujících se k území k umístění jaderného zařízení, přístrojově zjištěných a zaznamenaných údajů (dále jen „instrumentálně zaznamenané údaje“) a...
	(2) Hodnocení jevů podle § 3 odst. 2 musí zahrnout analýzu
	a) současného působení a vzájemného ovlivňování těchto jevů, jejich intenzity a doby trvání,
	b) vlivu jaderného zařízení, které je v území umístěno v době provádění hodnocení,
	c) významu délky životního cyklu jaderného zařízení z hlediska prognózy budoucího vývoje a
	d) vlivu celkového instalovaného výkonu jaderného zařízení v případě jaderného zařízení s jaderným reaktorem.



	Oddíl 3
	Přírodní jevy a vlastnosti území vylučující umístění jaderného zařízení z jejich hlediska
	Seismické a geologické a geotechnické jevy
	§ 5
	Zemětřesení
	(1) Hodnocení zemětřesení musí být prováděno do vzdálenosti 300 km od hranice pozemku jaderného zařízení.
	(2) Pro území vymezené v odst. 1 musí být sestavena geologická a seismologická databáze zahrnující dostupná geologická, geofyzikální a seismologická data, včetně údajů o prehistorických, historických a instrumentálně zaznamenaných zemětřeseních.
	(3) Stanovení seismického ohrožení se provádí na základě seismotektonického hodnocení (seismotektonického modelu) území vymezeného v odst. 1 a místních podmínek na pozemku jaderného zařízení. Určení seismického ohrožení musí zahrnovat analýzu nejistot.
	(4) Míra seismického ohrožení se vyjadřuje střední hodnotou zrychlení kmitů půdy s četností výskytu 10P-5P za rok. Zjištěná hodnota musí být zohledněna při projektování jaderného zařízení.

	§ 6
	Porušení povrchu území zlomem
	(1) Hodnocenou vlastností území je výskyt zlomu schopného vyvolat posunutí a porušení povrchu území.
	(2) Hodnocení rizika porušení povrchu území zlomem musí být provedeno do vzdálenosti 25 km od hranice pozemku jaderného zařízení.
	(3) Zlomem schopným vyvolat posunutí a porušení povrchu území je zlom
	a) s prokázaným posunem na povrchu nebo blízko povrchu jednou za 126 000 let nebo opakovanými posuny v období před 6 000 000 lety až po současnost,
	b) s výskytem historických zemětřesení nebo skupiny mikrozemětřesení s přímou vazbou ohniska otřesu a územního zlomu,
	c) ve strukturním vztahu k jinému známému územnímu zlomu schopnému posunutí splňujícího podmínky písmen a) nebo b), existuje-li důvodné podezření, že posun na zlomu způsobí posun na dalším zlomu s projevem na povrchu nebo blízko povrchu území.

	(4) Vlastností území vylučující umístění jaderného zařízení z hlediska porušení povrchu území zlomy je výskyt zlomu schopného posunu s projevem na povrchu nebo blízko povrchu na pozemku jaderného zařízení nebo do vzdálenosti do 5 km od jeho hranice.

	§ 7
	Geologické a geotechnické jevy
	(1) Hodnocení geologických a geotechnických jevů se vztahuje na:
	a) vulkanismus a projevy postvulkanické činnosti,
	b) svahové pohyby včetně sněhových lavin,
	c) propady a deformace povrchu území,
	d) nepříznivé vlastnosti základové půdy a podzemní vody,

	(2)  Vyhodnocení jevů uvedených v odst. 1 písm. a) se provádí do vzdálenosti 25 km od hranice pozemku jaderného zařízení a musí být zhodnocen výskyt vulkanických hornin mladopliocenního a pleistocenního stáří a projevů postvulkanické činnosti jako jso...
	(3) Vyhodnocení jevů uvedených v odst. 1 písm. b) a c) se provádí do vzdálenosti 5 km od hranice pozemku jaderného zařízení.
	(4) Vyhodnocení jevů uvedených v odst. 1 písm. b) musí zahrnovat posouzení nestability svahů v území vymezeném v odst. 3.
	(5) Posouzení jevů uvedených v odst. 1 písm. c) musí zahrnout posouzení výskytu:
	a) kaveren a krasových formací,
	b) hlubinných dolů, podzemních zásobníků plynu a jiných staveb realizovaných v podzemních prostorech,
	c) čerpacích vrtů k těžbě nerostných surovin a podzemní vody na území vymezeném v odst. 3, včetně ohodnocení rizika možného propadu nebo deformace povrchu ohrožujícího bezpečnost jaderného zařízení.

	(6) Vyhodnocení jevů uvedených v odst. 1 písm. d) se provádí na pozemku jaderného zařízení a musí zahrnovat posouzení geotechnických vlastností základové půdy a režimu podzemní vody včetně jejích chemických vlastností.
	(7) V rámci hodnocení jevů uvedených v odst. 1 musí být prozkoumány zeminy náchylné ke ztekucení v důsledku vibrací nebo seismického namáhání a ohodnocen jejich potenciál ke ztekucení.
	(8) Vlastností území vylučující umístění jaderného zařízení z hlediska geologických a geotechnických jevů je
	a) výskyt vulkanické horniny mladopliocenního a pleistocenního stáří nebo projevu postvulkanické činnosti, kterým je bahenní sopka, výron plynů, gejzír, horký pramen a minerální voda, prokazatelně spojitelného s minulou vulkanickou aktivitou, a to do ...
	b) výskyt jevů uvedených v bodě (5) na pozemku jaderného zařízení nebo v takové blízkosti od něho a v takovém rozsahu, že hrozí riziko propadu anebo deformace povrchu území s vlivem na jadernou bezpečnost,
	c) nemožnost odstranit rizika spojená s rozvojem svahových pohybů s vlivem na jadernou bezpečnost,
	d) existence rizika vyplývajícího z možného ztekucení zemin bez dostupných rozumných inženýrských opatření k odstranění rizika tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost jaderného zařízení
	e) přetrvávající nevhodná vlastnost základové půdy i po provedení inženýrských opatření k odstranění rizika, kterou je:
	1. nevhodnost základové půdy pro zakládání objektů I a II seismické kategorie, pokud rychlost střižné vlny Vs v základové půdě pod úrovní zakládání poklesne pod 300 m.sP-1P,
	2. únosnost základové půdy menší než 0,2 MPa,
	3. prosedavost a silná bobtnavost základové půdy, nebo
	4. zařazení základové půdy mezi středně- a vysoko-organické.



	§ 8
	Meteorologické jevy
	Hodnocení meteorologických jevů musí zahrnovat působení
	a) vzácné meteorologické události, vichřice a tornáda,
	b) směru a síly větru,
	c) atmosférických srážek,
	d) teploty atmosféry a jejích náhlých změn,
	e) přívalového deště,
	f) blesky,
	g) inverzních stavů a
	h) jiných meteorologických jevů, které jsou způsobilé ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační ochranu, zvládání radiačních mimořádných událostí a zabezpečení jaderného zařízení.


	§ 9
	Hydrologické jevy
	(1) Hodnocení hydrologických jevů musí být provedeno z hlediska hydrologických vlastností území k umístění jaderného zařízení.
	(2) V rámci hodnocení hydrologických jevů musí být zpracován koncepční hydrogeologický model území k umístění jaderného zařízení uvnitř hranice pozemku jaderného zařízení vhodný pro posouzení šíření radionuklidu prostřednictvím povrchových a podzemníc...
	(3) Hodnocení hydrologických jevů, kterými jsou záplavy a povodně, musí být provedeno z hlediska jejich vlivu na zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, zvládání radiačních mimořádných událostí a zabezpečení jaderného zařízení při jeho provoz...
	(4) Hodnocení hydrologických poměrů musí zahrnout:
	a) meteorologické a hydrologické údaje,
	b) průtokové nebo průlomové vlny způsobené poruchou nebo havárií vodního díla vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu,
	c) vliv akumulace vody a vzedmutí hladiny jako důsledek náhlého vzniku přírodních nebo technických bariér ovlivňujících přirozený tok a hladinu vod,
	d) vlivy eroze nebo usazování sedimentů.

	(5) Vlastností území vylučující umístění jaderného zařízení z hlediska hydrologických jevů je jeho umístění v záplavovém území.

	§ 10
	Biologické jevy
	Hodnocení biologických jevů musí zahrnovat možné působení
	a) řas, chaluh a sinic,
	b) ryb a jiných vodních živočichů,
	c) zamoření hejny ptáků a roji hmyzu a
	d) zamoření hlodavci a jinými zvířaty.

	Oddíl 4


	Vnější jevy mající původ v činnosti člověka a vlastnosti území vylučující umístění jaderného zařízení z jejich hlediska
	§ 11
	Rozsah hodnocení vnějších jevů majících původ v činnosti člověka
	Hodnocení vnějších jevů majících původ v činnosti člověka musí být provedeno z hlediska rizika plynoucího z výskytu:
	a) průmyslových, vojenských, těžebních, skladovacích a jiných zařízení, ve kterých jsou vyráběny nebo skladovány látky snadno hořlavé, výbušné, toxické, dusivé, s korozivními účinky nebo látky radioaktivní, v nichž se s těmito látkami manipuluje nebo ...
	b) zdrojů silných vibrací,
	c) technické seismicity,
	d) elektromagnetické interference,
	e) vířivých elektrických proudů,
	f) silniční, železniční a vodní dopravy,
	g) letových tras,
	h) produktovodů,
	i) významných energetických vedení,
	j) ochranných pásem a jejich případné kolize a
	k) domino efektu, který mohou jevy podle písmen a) až j) vyvolat
	tak, aby byla odhalena míra ohrožení jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, zvládání radiačních mimořádných událostí a zabezpečení jaderného zařízení.


	§ 12
	Pád letadla a jiných objektů
	(1) Hodnocení pádu letadla a jiných objektů musí být provedeno stanovením pravděpodobnosti pádu letadel a jiných objektů,  jejichž dopad převýší projektovým řešením předpokládanou odolnost konstrukcí, komponent a systémů s vlivem na jadernou bezpečnost.
	(2) Hodnocení pádu letadla a jiných objektů musí zahrnout následky dopadu, požáru a exploze na jaderné zařízení, je-li podle průběžných výsledků hodnocení pravděpodobnost pádu letadla a jiných objektů podle odstavce 1 vyšší než 10P-7P za rok.
	(3) Vlastností území vylučující umístění jaderného zařízení z hlediska pádu letadla a jiných objektů pravděpodobnost pádu letadla s účinky převyšujícími odolnost konstrukcí komponent a systémů s vlivem na jadernou bezpečnost vyšší než 10P-7P za rok.

	§ 13
	Exploze, požáry a jejich zplodiny
	(1) Hodnocení požárů, explozí a jejich zplodin musí zahrnout všechny technologické a výrobní činnosti probíhající do vzdálenosti 3 km od hranice pozemku jaderného zařízení.
	(2) Hodnocení požárů, explozí a jejich zplodin musí zahrnout posouzení:
	a) vlivu zařízení a provozů, ve kterých jsou skladovány, přepravovány a zpracovávány snadno hořlavé, explozivní, toxické, korozivní a radioaktivní látky s ohledem na možnost jejich vznícení, výbuchu a uvolnění toxických nebo výbušných plynů včetně mož...
	b) vlivu požárů, a to včetně lesních porostů a zemědělsky využívaných území a
	c) možného ucpání kapalných a vzduchových vpustí jaderného zařízení úlomky.

	(3) Vlastností území vylučující umístění jaderného zařízení z hlediska požárů, explozí a jejich zplodin je blízkost zdroje rizika, která by mohla ohrozit jadernou bezpečnosti, radiační ochranu, zvládání radiačních mimořádných událostí a zabezpečení ja...

	§ 14
	Kolize s ochrannými pásmy
	(1) Hodnocení kolize s ochrannými pásmy musí být provedeno z hlediska možných kolizí pozemku jaderného zařízení s ochrannými pásmy vymezenými jinými právními předpisy, kterými jsou zejména:
	a) ochranná pásma silnic, dálnic a drah,
	b) ochranná pásma letišť včetně přistávacích a vzletových prostorů,
	c) ochranná pásma plynovodů, ropovodů a dalších produktovodů, podzemních a nadzemních zásobníků,
	d) ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy a ochranná pásma zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie,
	e) chráněná ložisková území, dobývací prostory,
	f) ochranná pásma objektů rozhlasových a televizních vysílačů,
	g) ochranná pásma zvláště chráněných území a
	h) ochranná pásma vodních zdrojů.

	(2) Vlastností území vylučující umístění jaderného zařízení z hlediska kolize s ochrannými pásmy je zasahování do ochranného pásma dálnice nebo celostátní nebo regionální dráhy.


	Oddíl 5
	Vliv jaderného zařízení na okolí a vlastnosti území k umístění vylučující umístění jaderného zařízení z jeho hlediska
	§ 15
	Uvolňování radioaktivních látek do životního prostředí
	(1) Hodnocení uvolňování radioaktivních látek do životního prostředí musí být provedeno z hlediska přenosu radioaktivních látek atmosférou, povrchovými a podzemními vodami a musí zahrnout:
	a) meteorologickou charakteristiku území k umístění jaderného zařízení nebo místa blízkého předpokládanému území k umístění jaderného zařízení, obsahující regionální orografy, zastoupení jednotlivých kategorií stability atmosféry, převažující rychlost...
	b) popis šíření radioaktivních látek v atmosféře, který musí být vytvořen s použitím vhodného výpočetního modelu zohledňujícího všechny uvažované podmínky šíření výpustí do atmosféry a všechny možné expoziční cesty obyvatelstva v důsledku těchto výpustí,
	c) hydrologickou charakteristiku popisující stav povrchových a podzemních vod v území k umístění jaderného zařízení, včetně zhodnocení nakládání s vodami, jež je třeba k zajištění provozu jaderného zařízení,
	d) popis šíření radionuklidu povrchovými a podzemními vodami, který musí být vytvořen s použitím vhodného výpočetního modelu zohledňujícího všechny uvažované podmínky šíření výpustí do hydrosféry a všechny možné expoziční cesty obyvatelstva v důsledku...
	e) provedení měření výchozích hodnot obsahu radioaktivních látek ve složkách životního prostředí.

	(2) Vlastností území vylučující umístění jaderného zařízení z hlediska uvolňování radioaktivních látek do životního prostředí je způsobilost normálního provozu jaderného zařízení umístěného v území způsobit ozáření jednotlivce z kritické skupiny obyva...

	§ 16
	Rozložení a hustota osídlení a jeho vývoj
	(1) Hodnocení rozložení a hustoty osídlení a jeho vývoje musí být provedeno z hlediska možných radiačních důsledků rozptylu radioaktivních látek při jednotlivých provozních stavech jaderného zařízení.
	(2) Hodnocení rozložení a hustoty osídlení a jeho vývoje musí být provedeno do vzdálenosti 100 km od hranice pozemku jaderného zařízení.
	(3) Hodnocení rozložení a hustoty osídlení a jeho vývoje musí využívat
	a) výsledky posledního provedeného sčítání lidu, domů a bytů,
	b) údaje o hustotě obydlení jednotlivých sídel,
	c) údaje o denní, týdenní a sezónní změně osídlení a
	d) údaje o existenci a využívání veřejně přístupných budov.

	(4) Vlastností území vylučující umístění jaderného zařízení z hlediska rozložení a hustoty osídlení a jeho vývoje je rozložení obyvatelstva a sídelních útvarů neumožňující zavedení opatření na ochranu obyvatelstva pro případ radiační mimořádné situace.


	Oddíl 6
	Zvláštní kritéria pro výběr hlubinného úložiště
	§ 17
	(1) Izolační a zádržné vlastnosti horninového prostředí v kombinaci s inženýrskými bariérami musí zajistit, aby uložené radioaktivní odpady a vyhořelé jaderné palivo nezpůsobilo ozáření jednotlivce z kritické skupiny obyvatelstva větší, než je dáno op...
	(2) Geologická stavba území k umístění hlubinného úložiště musí zaručit stabilitu hlubinného úložiště po dobu nejméně 100 000 let. K získání průkazu o stabilitě území k umístění hlubinného úložiště musí být použity dostupné informace o tektonické a ge...
	(3) Horninové prostředí území k umístění hlubinného úložiště a jeho okolí musí:
	a) zajistit izolaci uloženého radioaktivního odpadu od životního prostředí a procesů, které v něm probíhají a jsou způsobilé hlubinné úložiště narušit a
	b) vytvořit geochemicky, geomechanicky, a hydrogeologicky vhodné prostředí pro dlouhodobé fungování inženýrských bariér.

	(4) K prokázání splnění požadavků podle odstavce 3 musí být použity archivní podklady a výsledky geologických průzkumných prací.

	§ 18
	(1) Hydrogeologické vlastnosti horninového prostředí území k umístění hlubinného úložiště a jeho okolí musí splňovat podmínky nízké propustnosti, nízké rychlosti proudění a vysokého stáří podzemní vody tak, aby byla co nejvíce omezena migrace uvolněný...
	(2) Horninové prostředí území k umístění hlubinného úložiště a jeho okolí musí být co nejvíce homogenní s minimálním výskytem petrograficky i mechanicky odlišných typů hornin a nepostižené hydrotermálními a jinými druhotnými přeměnami.
	(3) Horninové prostředí území k umístění hlubinného úložiště uvažované pro uložení radioaktivního odpadu uvolňujícího teplo nebo vyhořelého jaderného paliva musí být schopno přizpůsobit se geomechanickým a geochemickým změnám způsobených tepelnou zátě...
	(4) Posuzování území k umístění hlubinného úložiště musí zohlednit, že hlubinné úložiště bude umístěno nejméně 300 m pod zemským povrchem.


	Oddíl 7
	Přechodná a závěrečná ustanovení
	§ 19
	Přechodné ustanovení
	(1) Posuzování kritérií rozhodných pro umístění jaderného zařízení zahájené před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
	(2) Proces umísťování jaderných zařízení, který byl zahájen přede dnem účinnosti této vyhlášky, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

	§ 20
	Účinnost
	Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
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	ze dne
	o vybraných zařízeních
	§ 1
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	§ 3
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	e) ověřen návrh vybraného zařízení ve vztahu ke vstupům procesu návrhu kvalifikovanými osobami dle § 58 odst. 2 zákona,
	f) vybrané zařízení navrženo v souladu s technickými požadavky na vybrané zařízení stanovenými touto vyhláškou,
	g) validace návrhu vybraného zařízení prováděna ke zjištění, zda návrh splňuje požadavky na zamýšlené použití vybraného zařízení z hlediska jaderné bezpečnosti, technické bezpečnosti, radiační ochrany, zvládání radiačních mimořádných událostí a zabezp...
	h) návrhem vybraného zařízení vymezeny části vybraného zařízení a stanoveny technické požadavky na ně; pokud žádný díl vybraného zařízení samostatně neovlivňuje technickou bezpečnost, pak se posouzení shody vztahuje pouze na vybrané zařízení jako celek.
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	§ 14
	§ 15
	§ 16
	§ 17


	RACK9YTKVFO8.pdf
	VYHLÁŠKA
	ze dne
	o stanovení seznamu vybraných položek v jaderné oblasti
	§ 1
	Tato vyhláška stanoví
	a) seznam vybraných položek v jaderné oblasti,
	b) obsah prohlášení koncového uživatele vybrané položky v jaderné oblasti při jejím vývozu,
	c) požadavky na obsah dokumentace k povolení dovozu a vývozu vybraných položek v jaderné oblasti,
	d) rozsah a způsob uchovávání evidovaných údajů o vybraných položkách v jaderné oblasti a jejich předávání Úřadu,
	e) vzor prohlášení koncového uživatele vybrané položky v jaderné oblasti v České republice při jejím dovozu.


	§ 2
	(1) Seznam vybraných položek v jaderné oblasti je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
	(2) Údaje nezbytné pro vyžádání záruky státu v případě vývozu a průvozu vybrané položky v jaderné oblasti obsahují:
	b) název a přesnou adresu dodavatele a koncového uživatele vybrané položky v jaderné oblasti,
	c) číslo kontraktu, případně obchodní nabídky.

	(3) Vzor prohlášení koncového uživatele vybrané položky v jaderné oblasti v České republice při jejím dovozu stanoví příloha č. 2 k této vyhlášce.
	(4) Údaje nezbytné pro plnění podmínek vyplývajících z mezinárodních závazků se v případě dovozu vybraných položek v jaderné oblasti rozumí:
	(5) Držitel povolení k vývozu nebo dovozu vybrané položky v jaderné oblasti oznámí Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost do pěti dnů od dokončení vývozu/dovozu:

	§ 3
	Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

	§ 4
	Účinnost
	Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


	RACK9YTKVG5K.pdf
	VYHLÁŠKA
	ze dne
	o vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu
	ČÁST PRVNÍ
	ÚVODNÍ USTANOVENÍ
	§ 1
	Předmět úpravy
	Tato vyhláška stanoví
	a) rozsah a způsob vyřazování z provozu a ukončení vyřazování z provozu jaderného zařízení,
	b) požadavky na obsah dokumentace pro povolované činnosti související s vyřazováním z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV. kategorie, které není jaderným zařízením,
	c) rozsah a způsob vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie,
	d) rozsah a způsob ukončení vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie.


	ČÁST DRUHÁ
	podrobnosti způsobu a rozsahu vyřazování z provozu  a ukončení vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště  III. a IV. kategorie
	§ 2
	Podrobnosti způsobu a rozsahu vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. a IV. kategorie z provozu
	(1) V případě, že k ukončení provozu dojde za mimořádných událostí, je nutno přehodnotit původně plánovaný způsob vyřazování a aktualizovat plán vyřazování z provozu s ohledem na tuto skutečnost.
	(2) Budou-li prováděny dekontaminační práce, musí být před jejich zahájením a v jejich průběhu analyzovány záznamy a proveden průzkum a měření inventáře radioaktivních nebo jiným způsobem nebezpečných látek a musí být stanoveno místo jejich výskytu. V...
	(3) Jednotlivé etapy vyřazování musí být ukončeny zajištěním ochranných bariér dosud nevyřazených konstrukcí, systémů a komponent jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie proti úniku radionuklidů do životního prostředí.

	§ 3
	Podrobnosti způsobu a rozsahu ukončení vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. a IV. kategorie
	(1) Neprodleně po ukončení vyřazovacích činností je nutné požádat Úřad o povolení k úplnému vyřazení jaderného zařízení nebo pracoviště III. a IV. kategorie z provozu nebo o povolení k provádění činností souvisejících s využíváním jaderné energie podl...
	(2) V případě, že území jaderného zařízení nebo pracoviště III. a IV. kategorie nemůže být uvolněno pro užívání bez omezení, musí být přijata přiměřená opatření pro zajištění kontroly vykonávané nad územím, např. vložením věcného břemena do katastru n...


	ČÁST TŘETÍ
	dokumentace pro povolované činnosti související  s vyřazováním jaderného zařízení  nebo pracoviště III. a IV. kategorie
	§ 4
	Obecné požadavky
	V průběhu životního cyklu jaderného zařízení nebo pracoviště III. a IV. kategorie musí být zabezpečen sběr, vyhodnocení a uchovávání všech údajů relevantních pro potřeby vyřazování. Tyto údaje musí zahrnovat inventář radioaktivních materiálů a provozn...
	§ 5
	Požadavky na návrh koncepce bezpečného ukončení provozu
	(1) Návrh koncepce bezpečného ukončení provozu musí být v souladu s koncepcí nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem podle § 101 zákona.
	(2)   Součástí návrhu koncepce bezpečného ukončení provozu jsou požadavky na projekt jaderného zařízeníP0F P nebo pracoviště IV. kategorie a další požadavky, který musí vzít v úvahu:
	a) různé způsoby vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie z provozu a zdůvodnění navrhovaného způsobu vyřazování z provozu,
	b) časový rámec vyřazování,
	c) konečný stav území po ukončení všech vyřazovacích činností,
	d) způsob omezení množství komponent a objemu stavebního materiálu, které budou v průběhu vyřazování likvidovány,
	e) způsob omezení možnosti šíření kontaminace v důsledku průsaků a netěsností a to:
	1. omezení počtu vestavěných potrubních kanálů v podlahách a stěnách,
	2. omezení používání podzemních nádrží, jímek a odtokových kanálů pro radioaktivní látky,
	3. oddělení technologických systémů pracujících s radioaktivními a neradioaktivními látkami,
	4. upřednostnění přímých potrubních tras pro omezení tvorby úsad,

	f) v případě jaderného zařízení s jaderným reaktorem volbu vhodného materiálového složení konstrukčních částí reaktoru a primárního okruhu, které jsou vystaveny přímo neutronovému toku, resp. jsou ve styku s chladivem reaktoru a jsou zdrojem indukovan...
	g) umožnit snadnou dekontaminovatelnost, zamezit kontaminaci betonu v případě netěsností a degradačním mechanizmům na rozhraní kov/beton),
	h) omezení používání nebezpečných látek (např. PVC, minerální vlákna),
	i) provedení povrchových úprav, které umožní snadnou dekontaminaci a zabrání průsakům kontaminantu,
	j) snadný přístup ke kontaminovaným zařízením a jejich snadná demontáž,
	k) umožnění dekontaminace pomocí dálkových manipulací,
	l) vybudování systému uchovávání dokumentace a sběru dat z provozu pro potřeby vyřazování. Při použití digitální 3D technologie umožňující již ve fázi projektování návrh a evidenci systémů a komponent se zřetelem na vyřazování z provozu.


	§ 6
	Požadavky na koncepci bezpečného ukončení provozu a na plán vyřazování z provozu
	(1) Koncepce bezpečného ukončení provozu povolovaného zařízení nebo pracoviště musí
	a) vycházet z návrhu koncepce bezpečného ukončení provozu podle § 5 vyhlášky,
	b) určit provozní konstrukce, systémy a komponenty, které budou využívány i při vyřazování a nutnost zabezpečení nových, ale pokud možno ověřených konstrukcí, systémů a komponent určených výhradně pro vyřazovací činnosti,
	c) zohledňovat existenci a vazby na další jaderná zařízení nebo pracoviště nacházející se na stejném území,
	d) obsahovat obecnou studii proveditelnosti vyřazování z provozu.

	(2) Koncepce bezpečného ukončení provozu povolovaného zařízení, nebo pracoviště, včetně nakládání se vzniklými radioaktivními odpady obsahuje:
	a) popis fyzického stavu jaderného zařízení nebo pracoviště po jednotlivých etapách vyřazování, včetně předpokládané stability staveb, technologických konstrukcí, systémů a komponent, SaS a jejich předpokládaná kontaminace,
	b) časový harmonogram vyřazování a předpokládaný způsob využití prostoru jaderného zařízení nebo pracoviště po ukončení provozu v souladu s územně plánovací dokumentací,
	c) popis konstrukcí, systémů a komponent, o niž se předpokládá, že budou použity při vyřazování, včetně dekontaminace, demontáže a demolice, jakožto i možnosti technických operací s dálkovým ovládáním,
	d) popis nových konstrukcí, systémů a komponent nutných pro vyřazování a pro nakládání s radioaktivními odpady
	e) popis organizační přípravy a personálního zajištění vyřazování,
	f) způsob nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivními odpady, jejich složení a množství, popis jejich přepravy, zpracování, úpravy, skladování a ukládání, včetně zabezpečení minimalizace tvorby radioaktivních odpadů z vyřazovacích činností,
	g) způsob opakovaného použití a recyklace vyřazovaných materiálů, systémů a komponent,
	h) bezpečnostní rozbory,
	i) předběžný odhad nákladů na vyřazování z provozu a dostupnosti finančních prostředků,
	j) rozsah a způsob měření a hodnocení ozáření zaměstnanců a osob a znečištění pracoviště a jeho okolí radionuklidy a ionizujícím zářením,
	k) způsob závěrečného radiačního průzkum území nebo jaderného zařízení nebo pracoviště po ukončení vyřazování z provozu.

	(3) Plán vyřazování z provozu, který je upřesněním koncepce bezpečného ukončení provozu, musí:
	a) být zpracován se zřetelem na počáteční a konečný stav a následně i provozní historii jaderného zařízení nebo pracoviště a se zřetelem na dostupné nebo vyvíjené technologie schopné zabezpečit bezpečnou realizaci vyřazovacích činností,
	b) obsahovat program pro údržbu, zkoušky, dozor a inspekce konstrukcí, systémů a komponent zohledňující jejich změny v průběhu vyřazování,
	c) poskytovat výchozí podklady pro odhad nákladů na vyřazování,
	d) být aktualizován spolu s odhadem nákladů na vyřazování nejméně jednou za 5 let.

	(4) Odhad nákladů na vyřazování, který se uvádí po ověření Správou úložišť radioaktivních odpadů jako součást dokumentace předkládané v žádosti o povolení provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. a IV. kategorie, se vypracovává jako součet nákl...

	§ 7
	Požadavky na dokumentaci pro povolení k jednotlivým etapám vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. a IV. kategorie z provozu
	(1) Dokumentace pro povolení k jednotlivým etapám vyřazování jaderného zařízení z provozu nebo pracoviště III. a IV. kategorie se aktualizuje spolu s průkazem o finančním krytí jednotlivých etap a časovým harmonogramem vyřazování. Průkaz o finančním k...
	(2) V dokumentaci k vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. a IV. kategorie z provozu, která navazuje na plán vyřazování z provozu, musí být zohledněny:
	a) změny jaderného zařízení nebo pracoviště III. a IV. kategorie v průběhu jeho vyřazování z provozu a změny v plánovaném způsobu vyřazování z provozu,
	b) nutnost instalace a provozu nových konstrukcí, systémů a komponent a jejich vliv na zajištění radiační ochrany a zvládání radiačních mimořádných událostí,
	c) nakládání s radioaktivními odpady,
	d) radiační ochrana a zvládání radiačních mimořádných událostí při demoličních a demontážních pracích.



	ČÁST ČTVRTÁ
	Závěrečná ustanovení
	§ 8
	Účinnost
	Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
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	VYHLÁŠKA
	ze dne
	o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů požadovaných předpisy Evropských společenství
	ČÁST PRVNÍ
	ÚVODNÍ USTANOVENÍ
	§ 1
	Předmět úpravy
	Tato vyhláška navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unieP0F P a stanoví
	a) rozsah, způsob a lhůty pro oznamování údajů o výrobě obalových souborů pro ozářené jaderné palivo, výstavbě horkých komor, výzkumné a vývojové činnosti vztahující se k jadernému palivovému cyklu nebo jiné činnosti stanovené předpisy Evropské unieP1...
	b) rozsah, způsob a dobu uchovávání informací o těžbě nebo zpracování uranových nebo thoriových rud na území České republiky a jejich předávání Úřadu,
	c) náležitosti prohlášení o konečném použití jaderné položky,
	d) požadavky na obsah dokumentace k vydání povolení k činnostem v oblasti nešíření jaderných zbraní,
	e) rozsah, způsob a dobu uchovávání evidovaných údajů o jaderných položkách a lhůty pro jejich předávání Úřadu,
	f) okruh údajů podle § 25 odst. 1 písm. i) zákona a způsob jejich předávání,
	g) koncentraci izotopu prvku v materiálu, která jej činí výchozím materiálem,
	h) koncentraci radionuklidu v materiálu, která jej činí zvláštním štěpným materiálem,
	i) seznam jiných štěpných materiálů, které jsou významné z hlediska zajištění nešíření jaderných zbraní,
	j) seznam vybraných položek v jaderné oblasti, položek dvojího použití v jaderné oblasti a jiných položek v jaderné oblasti, které jsou významné z hlediska zajištění nešíření jaderných zbraní,
	k) rozsah a způsob provádění kontroly jaderného materiálu držitelem povolení v oblasti nešíření jaderných zbraní,
	l) údaje v oblasti nešíření jaderných zbraní předávané Úřadu na základě předpisů Evropské unie a lhůty a způsob jejich předávání,
	m) rozsah a způsob vedení systému evidence jaderných materiálů,
	n) vzory formulářů pro ohlašování údajů ze systému evidence jaderných materiálů Úřadu a Evropské komisi,
	o) vzor prohlášení koncového uživatele jaderného materiálu v České republice při jeho dovozu.


	§ 2
	Právní termíny
	Pro účely této vyhlášky se rozumí
	p) změnou inventury zvýšení nebo snížení evidenčního stavu množství jaderného materiálu včetně změn jejich kategorieP2F P ve stanovené oblasti materiálové bilanceP3F P; změny inventury ve formě přírůstků nebo úbytků jaderných materiálů se udávají v gr...
	q) nezměřitelnými provozními ztrátami ztráty, které vznikají v provozu zejména rozprášením, odpařením, zaokrouhlováním, následkem nedokonalosti analytických metod nebo nepovoleným odnímáním; tyto ztráty se zjistí při provedení fyzické inventuryP4F P j...
	r) změřitelnými provozními ztrátami ztráty, které představují takový změřený odpad jaderného materiálu, který je u daného držitele povolení pro své vlastnosti, zejména s ohledem na ekonomické náklady, zcela nevyužitelný, přičemž materiál je obvykle te...


	ČÁST druhá
	PROVÁDĚNÍ kontroly jadernÉHO materiálU, VEDENÍ SYSTÉMU EVIDENCE A PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ ÚŘADU
	§ 3
	Systém evidence
	(1) Držitelé povolení vedou evidenci jaderných materiálů a provádějí jejich kontrolu v zařízeních uvedených v článku 3 odst. 1 prvního pododstavce nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.
	(2) Systém evidenceP6F P 2Tzahrnuje
	a) evidenčníP7F P a provozní záznamyP8F P,
	b) evidenční zprávyP9F P,
	c) zvláštní zprávyP10F P,
	d) předem zasílaná oznámeníP11F P,
	e) seznam provozních ztrát, zadrženého a upraveného odpaduP12F P,
	f) seznam jaderného materiálu, na který Evropská komise poskytla písemné výjimkyP13F P z pravidel, kterými se řídí forma a četnost oznámení,
	g) základní technické charakteristikyP14F P včetně jejich situačních nákresů,
	h) program činnostíP15F P.

	(3) Držitel povolení zasílá dokumentaci podle odstavce 2 Komisi a jejich kopii Úřadu. Držitel povolení zasílá do 30 dnů Úřadu kopii veškeré dokumentace, kterou obdrží od Komise.
	(4) Držitel povolení vede evidenci a provádí kontrolu jaderných materiálů podle písemné směrnice. Vedením evidence jaderných materiálů a prováděním jejich kontroly pověří držitel povolení písemně fyzickou osobu (dále jen „vedoucí evidence jaderných ma...

	§ 4
	Vedoucí evidence jaderných materiálů
	Vedoucí evidence jaderných materiálů
	a) se účastní přípravy a plánování všech činností držitele povolení souvisejících s nakládáním s jadernými materiály,
	b) zpracovává a aktualizuje směrnici o evidenci a kontrole jaderných materiálů a kontroluje její dodržování,
	c) provádí periodickou kontrolu souladu fyzického stavu jaderných materiálů s provozními záznamyP9P, kontrolu pečetí Úřadu, Komise a Mezinárodní agentury pro atomovou energii (dále jen „Agentura“) a dalších kontrolních technických zařízení a o těchto ...
	d) odpovídá za vedení evidenčníchP8P a provozních záznamů2TP9P2T, zpracovává dokladovou inventuruP16F P jaderných materiálů na formuláři č. 4, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, a navrhuje opatření k zajištění správné evidence a bezp...
	e) fyzicky kontroluje a zaznamenává každý příjem a odeslání jaderných materiálů,
	f) organizačně zajišťuje provádění fyzické inventuryP5P jaderných materiálů,
	g) zpracovává evidenční zprávy2TP10P2T o pohybu jaderných materiálů,
	h) doprovází inspektory Úřadu, Komise a Agentury při kontrole,
	i) uchovává písemnosti Úřadu, Komise a Agentury týkající se evidence jaderných materiálů u držitele povolení nejméně po dobu 5 let,
	j) schvaluje způsob skladování, vedení evidence a provádění kontroly jaderných materiálů na odloučených pracovištích.

	§ 5
	Evidenční a provozní záznamy
	(1) Držitel povolení zaznamenává údaje do evidenčních záznamů podle článku 9 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 podle provozních záznamů nebo průvodních dokumentů.
	(2) Provozní záznamy
	a) se vedou přímo na pracovištích, kde se jaderné materiály používají, skladují nebo spotřebovávají,
	b) obsahují datum a podpis vedoucího evidence jaderných materiálů nebo jeho zástupce, který záznam provedl, a v případě inventurních změn, které vedou k ukončení evidence jaderných materiálů, podpisy 2 odpovědných pracovníků, včetně podpisu vedoucího ...


	§ 6
	Základní technické charakteristiky
	Držitel povolení zasílá Úřadu kopii základních technických charakteristik, které zpracovává a odesílá Komisi podle článku 3 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.
	§ 7
	Program činností
	Držitel povolení zasílá Úřadu kopii programu činností2TP16P2T, který oznamuje Komisi podle článku 5 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005. Pokud hodlá držitel povolení jaderné materiály spotřebovávat v nejaderných činnostech, jako je např. výroba slit...
	§ 8
	Evidenční zprávy
	(1) Evidenčními zprávami jsou
	a) zpráva o změně inventuryP17F P,
	b) soupis fyzické inventuryP18F P,
	c) zpráva o materiálové bilanciP19P.

	(2) Držitel povolení zasílá Úřadu kopii evidenční zprávy, kterou zasílá Komisi v elektronické podobě podle vzorů stanovených v přílohách III, IV a V nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005, v termínech daných nařízením Komise (Euratom) č. 302/2005. Drži...
	(3) Zprávu o změně inventury2TP18P2T na formuláři č. 1, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, vyhotoví držitel povolení
	a) odesílající jaderný materiál (dále jen „odesilatel“) při převodech jaderných materiálů na území České republiky v 5 výtiscích, z nichž 1 odešle Úřadu, 3 držiteli povolení, který přijímá jaderný materiál (dále jen „příjemce“), a 1 si ponechá. Příjem...
	b) při mezinárodních převodech jaderných materiálů, je-li odesilatelem, ve 2 výtiscích, z nichž 1 odesílá Úřadu a druhý si ponechá. Současně opatří odesilatel každou dodávku jaderných materiálů průvodním dokladem ve formě oznámení o vývozu a dovozu na...
	c) při změnách inventury jaderných materiálů kromě převodů podle písmen a) a b) ve 2 výtiscích, z nichž 1 odešle Úřadu a druhý si ponechá.

	(4) Zpráva o změně inventuryP18P se zasílá Úřadu nejpozději do 5 dnů od uskutečnění změny.
	(5) Soupis fyzické inventury2TP19 Pzasílá držitel povoleníP P2TÚřadu na formuláři č. 2, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, do 10 dnů ode dne, kdy byla provedena fyzická inventuraP5P jaderných materiálů.

	§ 9
	Zvláštní zpráva
	(1) Nastanou-li okolnosti uvedené v článku 15 nebo 22 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005, držitel povolení zašle neprodleně zvláštní zprávu zasílanou Komisi podle článku 14 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 také Úřadu.
	(2) Držitel povolení informuje Komisi a Úřad neprodleně o porušení pečetí a porušení funkčnosti nebo předepsaných podmínek pro zajištění funkčnosti zařízení Komise, Agentury nebo Úřadu určených ke kontrole jaderných materiálů.

	§ 10
	Předem zasílané oznámení
	(1) Hodlá-li držitel povolení jaderné materiály spotřebovat v nejaderných činnostech takovým způsobem, že je nelze zpětně získat, zašle o tom Komisi a Úřadu informaci nejméně 2 měsíce před zahájením této činnosti. Výkon činností podle věty první zaháj...
	(2) Plánuje-li držitel povolení provádění činností, při nichž budou porušeny pečeti Komise, Agentury nebo společné pečeti Komise a Agentury, informuje neprodleně o takové činnosti Komisi i Úřad. V případě plánovaných činností, při nichž budou porušeny...
	(3) Hodlá-li držitel povolení vyvézt, resp. dovézt jaderné materiály, oznámí tuto skutečnost Komisi a Úřadu v souladu s článkem 20, resp. 21 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 v termínech daných nařízením Komise (Euratom) č. 302/2005.

	§ 11
	Provozní ztráty, zadržený a upravený odpad
	(1) Postupy pro vedení záznamů o jaderných materiálech jsou pro držitele povolení, u kterého vznikají nezměřitelné nebo změřitelné provozní ztráty, stanoveny podle článku 6 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.
	(2) Z hlediska vedení evidence jaderných materiálů se změřitelné provozní ztráty stanovují na základě chemické analýzy, výpočtu nebo odhadu na základě měření. Nelze je vypočítávat z materiálové bilance jako rozdíl mezi hmotností materiálu vstupujícího...
	(3) Jaderný materiál ze změřitelných provozních ztrát se administrativně vyvede z běžné evidence jaderných materiálů jako zadržený odpadP13 Pa jeho množství se odečte ze soupisu fyzické inventuryP19P.P PPodléhá nadále kontrole Komise, Agentury i Úřadu...
	(4) Pro jaderný materiál označený jako zadržený nebo upravený odpad se vede samostatná evidence. Způsob vedení evidenčních záznamů stanoví článek 30 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.
	(5) Držitel povolení zasílá Úřadu informace o dalším zpracování středně nebo vysoce radioaktivních odpadů obsahujících plutonium, vysoce obohacený uran nebo uran-233, které byly převedeny do kategorie zadrženého nebo upraveného odpaduP13P, podle článk...
	(6) Držitel povolení oznamuje Úřadu převody upraveného odpaduP13  Pza předcházející rok podle článku 32 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 do 31. ledna běžného roku.

	§ 12
	Výjimky
	(1) Komise může poskytnout držiteli povolení písemné výjimky z pravidel, kterými se řídí forma a četnost zasílání evidenčních a zvláštních zpráv2TP10, 11P2T podle článku 19 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005. O udělení výjimky držitel povolení info...
	(2) Jaderný materiál, na který byla udělena výjimka podle odstavce 1, podléhá nadále kontrole Komise, Agentury i Úřadu. Systém vedení evidence jaderného materiálu, na který byla udělena výjimka podle odstavce 1, stanoví článek 19 nařízení Komise (Eura...
	a) evidovat tento jaderný materiál v rámci samostatné oblasti materiálové bilance,
	b) zasílat Úřadu zprávy o změně inventuryP18P v případě odeslání a příjmu tohoto jaderného materiálu uskutečněného v rámci jedné oblasti materiálové bilanceP4P,
	c) zpracovávat pro tento jaderný materiál samostatný soupis fyzické inventuryP19 Pa dokladovou inventuruP17P.



	ČÁST Třetí
	POŽADAVKY NA OBSAH DOKUMENTACE K VYDÁNÍ POVOLENÍ
	K ČINNOSTEM V OBLASTI NEŠÍŘENÍ JADERNÝCH ZBRANÍ
	§ 13
	Dokumentace k vydání povolení k nakládání s jadernými materiály a ke změně způsobu nakládání s jadernými materiály
	(1)  Směrnice o evidenci a kontrole jaderných materiálů obsahuje
	a) údaje o rozmístění jaderných materiálů u držitele povolení,
	b) rozsah pravomocí a odpovědnosti vedoucího evidence jaderných materiálů a jmenovité určení odpovědnosti dalších pracovníků pověřených na jednotlivých pracovištích evidencí jaderných materiálů,
	c) způsob a termíny předávání informací vedoucímu evidence jaderných materiálů, týkajících se použití a spotřeby jaderných materiálů na jednotlivých pracovištích, pohybu jaderných materiálů mezi pracovišti, příjmu a odesílání jaderných materiálů,
	d) způsob vedení provozních záznamůP9P pro všechna pracoviště, na kterých se používají, skladují nebo spotřebovávají jaderné materiály,
	e) způsob vedení evidenčních záznamůP8P,
	f) způsob a postupy měření, jejichž účelem je určení množství jaderných materiálů přijatých, vyrobených, odeslaných, spotřebovaných, včetně změřených provozních ztrát, nebo v inventuře obsažených,
	g) využití přístrojů a zařízení, odpovídajících svou přesností současnému standardu, při prováděných měřeních,
	h) způsob vyhodnocování správnosti měření a odhad chyb měření,
	i) způsob a četnost kalibrace měřicích přístrojů, stanovení objemů nádrží a způsobu odebírání vzorků,
	j) postupy hodnocení rozdílů mezi měřením odesilatele a příjemce,
	k) postupy pro převod změřených provozních ztrát jaderných materiálů na odpad, které zaručí jejich zpětnou nezískatelnost,
	l) postupy zaměstnanců odpovědných za evidenci při nakládání s jadernými materiály při inspekcích Úřadu, Komise a Agentury,
	m) postupy zaměstnanců pro případ události mající vliv na poškození, zcizení nebo ztrátu jaderných materiálů, porušení celistvosti nebo funkčnosti kontrolních zařízení Úřadu, Komise a Agentury,
	n) postup pro vyhodnocování nezapočteného materiáluP6P.

	(2) Popis manipulace s jadernými materiály obsahuje:
	a) účel použití jaderných materiálů,
	b) jejich množství, chemická a fyzikální forma, případně obohacení,
	c) kategorieP3P jaderných materiálů,
	d) způsob zajištění fyzické ochrany jaderných materiálů v souladu s platnou legislativou,
	e) způsob skladování jaderných materiálů v souladu s platnou legislativou,
	f) podrobný popis veškerých prováděných činností s jadernými materiály, se zřetelem na možnosti vzniku provozních ztrát či jejich spotřeby.
	(3) Údaji nezbytnými pro plnění podmínek vyplývajících z mezinárodních závazků se rozumí základní technické charakteristiky podle § 6 platné k datu podání žádosti.

	§ 14
	Dokumentace k vydání povolení k dovozu, vývozu nebo k průvozu jaderných materiálů
	(1)  Údaje nezbytné pro vyžádání záruky státu v případě vývozu a průvozu jaderného materiálu obsahují:
	a) množství, chemická a fyzikální forma jaderných materiálů, případně obohacení
	b) kategorieP3P jaderných materiálů,
	c) název a přesná adresa dodavatele a cílového uživatele jaderných materiálů v přijímajícím státě,
	d) číslo kontraktu, případně obchodní nabídky.
	(2) Vzor prohlášení cílového uživatele v případě dovozu nebo převodu jaderných materiálů o České republiky je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce jako formulář č. 6.
	(3) Údaje nezbytné pro plnění podmínek vyplývajících z mezinárodních závazků v případě dovozu jaderných materiálů obsahují:
	a) množství, chemická a fyzikální forma jaderných materiálů, případně obohacení
	b) kategorieP3P jaderných materiálů,
	c) název a přesná adresa zahraničního dodavatele a cílového uživatele jaderných materiálů v České republice,
	d) číslo kontraktu, případně obchodní nabídky.


	ČÁST čtvrtá
	INFORMACE O TĚŽBĚ NEBO ZPRACOVÁNÍ URANOVÝCH NEBO THORIOVÝCH RUD
	§ 15
	(1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá těžit uranové nebo thoriové rudy na území České republiky, oznámí nejméně 2 měsíce před zahájením těžby nebo zpracování rudy Úřadu identifikační údaje podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád...
	(2) Fyzická nebo právnická osoba, která těží uranové nebo thoriové rudy na území České republiky, zpracovává a odesílá Komisi dokumentaci podle článku 24 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 a její kopii zasílá Úřadu.
	(3) Údaje o vývozu nebo odeslání rudy podle článku 25 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 a zprávy o změně inventuryP18P se zasílají Komisi a Úřadu.



	ČÁST pátá
	ROZSAH A ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ ÚDAJŮ O NĚKTERÝCH ČINNOSTECH STANOVENÝCH PŘEDPISY EVROPSKÉ UNIE
	§ 16
	Údaje o činnostech vztahujících se k jadernému palivovému cyklu
	(1) Fyzická nebo právnická osoba, která provádí výzkumné nebo vývojové činnosti vztahující se k  jadernému palivovému cyklu podle článku 2 a. (i) nebo podle článku 2 b. (i) předpisu Evropských společenstvíP2P, oznámí Úřadu nejméně 2 měsíce před zaháje...
	(2) Fyzická nebo právnická osoba, která provádí činnosti vztahující se k vývoji jaderného palivového cyklu podle článku 2 a (x) předpisu Evropských společenstvíP2P, předkládá Úřadu jejich desetiletý plán při zahájení těchto činností.
	(3) Fyzická nebo právnická osoba, která provádí činnosti podle článku 2 a. (iv) předpisu Evropských společenstvíP2P, oznámí Úřadu nejméně 2 měsíce před zahájením těchto činností identifikační údaje podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řá...
	(4) Fyzická nebo právnická osoba vede a uchovává evidenci vyráběných jaderných položek uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce.
	(5) Aktualizace údajů za předcházející kalendářní rok, předložených podle  odstavců 1, 2 a 3 se předkládá Úřadu do 15. února běžného roku.

	§ 17
	Údaje o jiných činnostech stanovených předpisy Evropské unie
	(1)  Lokalitu podle článku 2 bodu 21 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 a podle článku 18 písm. b) předpisu Evropských společenstvíP2 Pstanoví Úřad ve spolupráci s  Komisí. Každá fyzická nebo právnická osoba provozující činnosti v rámci stanovené l...
	(2)  Zástupce lokality do 30 dnů od svého jmenování předloží Úřadu všeobecný popis každé stavby v rámci lokality, včetně jejího určení a vybavení. Popis musí obsahovat schematický nákres lokality.
	(3)  Aktualizaci údajů za předcházející kalendářní rok, předložených podle odstavce 1 a 2 předkládá zástupce lokalityP20 PÚřadu do 15. února běžného roku.



	ČÁST ŠESTÁ
	ustanovení společná a závěrečná
	§ 18
	Uchovávání dokumentů
	Dokumenty podle § 3 odst. 2 a § 15 až 17 se uchovávají nejméně 5 let od jejich vzniku.
	§ 19
	Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

	§ 20
	Účinnost
	Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
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	VYHLÁŠKA
	ze dne
	o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby odpovědné za radiační ochranu registranta
	§ 1
	Předmět úpravy
	Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie2TP0F1)P2T a upravuje
	a) obsah dokumentace k povolení odborné přípravy, další odborné přípravy vybraných pracovníků a přípravy osob odpovědných za radiační ochranu registranta,
	b) výčet činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany,
	c) druh a stupeň požadovaného vzdělání pro jednotlivé činnosti,
	d) typ a délku odborné praxe pro jednotlivé činnosti,
	e) náplň a způsob provádění odborné přípravy pro jednotlivé činnosti,
	f) výkonové a osobnostní charakteristiky, které jsou předpokladem pro výkon činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, a způsob ověřování osobnostní způsobilosti,
	g) rozsah, obsah a způsob provedení zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro jednotlivé činnosti a způsob jejího hodnocení,
	h) podmínky opakování zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost,
	i) délku trvání oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti,
	j) náplň další odborné přípravy a způsob a četnost jejího provádění,
	k) interval pravidelného ověřování osobnostní způsobilosti držitele oprávnění k vykonávání činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti,
	l) doby nevykonávání činností, které jsou předpokladem zrušení oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany,
	m) rozsah, způsob a četnost provádění přípravy osoby zajišťující radiační ochranu registranta.

	§ 2
	Obsah dokumentace k povolení odborné přípravy, další odborné přípravy vybraných pracovníků a přípravy osob odpovědných za radiační ochranu registranta
	(1) Doklady dokumentující způsob přípravy vybraných pracovníků a osob odpovědných za radiační ochranu registranta musí obsahovat
	a) metodiku výuky, včetně postupů pro hodnocení a analýzu procesu přípravy vybraných pracovníků a osob odpovědných za radiační ochranu registranta,
	b) výcvikové programy stanovující obsah, rozsah, cíle a způsob provádění přípravy, včetně
	1. osnov přípravy,
	2. způsobu ověřování znalostí,
	3. způsobu ověřování dovedností a
	4. způsobu ověřování návyků a postojů,
	5. získaných ve všech jednotlivých fázích procesu přípravy.



	§ 3
	Okruh činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti
	(1) Činností zvláště důležitou z hlediska jaderné bezpečnosti vykonávanou na jaderně energetickém zařízení s tepelným výkonem větším než 50 MW (dále jen „jaderně energetické zařízení“) je
	a) manipulace na blokové a nouzové dozorně, včetně samostatného odstavení jaderného reaktoru, řízení a kontrola uvádění do provozu a provozu celého jaderně energetického zařízení,
	b) manipulace na blokové a nouzové dozorně, včetně samostatného odstavení jaderného reaktoru, řízení a kontrola uvádění do provozu a provozu jednoho reaktorového bloku,
	c) manipulace na blokové a nouzové dozorně, včetně samostatného odstavení jaderného reaktoru, řízení a kontrola uvádění do provozu a provozu primární části reaktorového bloku,
	d) manipulace na blokové a nouzové dozorně, řízení a kontrola uvádění do provozu sekundární části reaktorového bloku,
	e) řízení provádění jednotlivých kroků testů fyzikálního a energetického spouštění na blokové dozorně reaktorového bloku,
	f) řízení a kontrola manipulací s jednotlivými palivovými soubory uvnitř reaktorového bloku mimo uzel čerstvého paliva.

	(2) Činností zvláště důležitou z hlediska jaderné bezpečnosti vykonávanou na výzkumném jaderném zařízení s tepelným výkonem do 50 MW včetně (dále jen „výzkumné jaderné zařízení“) je
	a) manipulace na dozorně a řízení provádění jednotlivých kroků testů fyzikálního a energetického spouštění jaderného reaktoru a řízení a kontrola dalších spouštěcích prací,
	b) manipulace na dozorně a řízení a kontrola uvádění jaderného reaktoru do provozu, řízení a kontrola provozu jaderného reaktoru, řízení a kontrola manipulací s jaderným palivem v aktivní zóně jaderného reaktoru a řízení a kontrola činnosti směny,
	c) řízení a kontrola sestavení a uspořádání aktivní zóny jaderného reaktoru, realizace fyzikálních měření v průběhu fyzikálního a energetického spouštění jaderného reaktoru a řízení a kontrola základního kritického experimentu a
	d) manipulace na dozorně, řízení a kontrola uvádění do provozu a provozu jaderného reaktoru.


	§ 4
	Okruh činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany
	Činností zvláště důležitou z hlediska radiační ochrany je
	a) vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany, jako
	1. dohlížející osoba na pracovištích provozovaných na základě povolení dle § 9 odst. 2 písm. b), f), atomového zákona a při provádění služeb na pracovišti IV. kategorie podle § 9 odst. 2 písm. i),
	2. osoba s přímým dohledem nad zajištěním radiační ochrany na pracovištích od II. kategorie, kde se provádějí radiační činnosti, které jsou vykonávány na základě povolení dle § 9 odst. 2 písm. b), e), f) a odst. 3 písm. a) atomového zákona a při prová...

	b) hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření, řízením a vykonáváním zkoušek ke schválení typu, k posuzování shody vlastností zdroje ionizujícího záření s požadavky jiných právních předpisů, přejímací zkoušky zdroje ionizujícího záření, s výjimko...
	c) řízení provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany povolených podle § 9 odst. 2 písm. h) atomového zákona, a to
	1. osobní dozimetrie,
	2. monitorování pracoviště III. a IV. kategorie, výpustí z tohoto pracoviště, jeho okolí a monitorování po vyřazení tohoto pracoviště z provozu,
	3. měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách a stanovení radonového indexu pozemku,
	4. měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu, ve vodě určené k veřejnému zásobování pitnou vodou a v balené vodě,
	5. měření a hodnocení obsahu radioaktivních látek uvolňovaných z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření.


	§ 5
	Druh a stupeň vzdělání, typ a délka odborné praxe pro jednotlivé činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti
	(1) Požadovaným druhem a stupněm vzdělání a typem a délkou odborné praxe pro činnost zvláště důležitou z hlediska jaderné bezpečnosti vykonávanou na jaderně energetickém zařízení je
	a) pro činnost uvedenou v § 4 odst. 1 písm. a)
	1. vysokoškolské vzdělání příslušného směru,
	2. absolvování základní a periodické přípravy,
	3. výkon činnosti podle § 4 odst. 1 písm. b) po dobu dva roky a
	4. absolvování přípravy při přechodu z činnosti podle § 4 odst. 1 písm. b),

	b) pro činnost uvedenou v § 4 odst. 1 písm. b)
	1. vysokoškolské vzdělání příslušného směru,
	2. absolvování základní a periodické přípravy,
	3. výkon činnosti podle § 4 odst. 1 písm. c) po dobu jeden rok,
	4. výkon činnosti podle § 4 odst. 1 písm. d) po dobu jeden rok a
	5. absolvování přípravy při přechodu z činnosti podle § 4 odst. 1 písm. c) nebo z činnosti podle § 4 odst. 1 písm. d),

	c) pro činnost uvedenou v § 4 odst. 1 písm. c), e) a f)
	1. vysokoškolské vzdělání příslušného směru a
	2. absolvování základní a periodické přípravy,

	d) pro činnost uvedenou v § 4 odst. 1 písm. d)
	1. vysokoškolské vzdělání příslušného směru a absolvování základní a periodické přípravy, nebo
	2. středoškolské vzdělání příslušného směru, výkon činnosti na podřízených a souvisejících funkcích po dobu čtyři roky a absolvování základní a periodické přípravy.


	(2) Požadovaným druhem a stupněm vzdělání a typem a délkou odborné praxe pro činnost zvláště důležitou z hlediska jaderné bezpečnosti vykonávanou na výzkumném jaderném zařízení je
	a) pro činnost uvedenou v § 4 odst. 2 písm. a)
	1. vysokoškolské vzdělání příslušného směru,
	2. výkon činnosti podle § 4 odst. 2 písm. b) po dobu jeden rok,
	3. výkon činnosti podle § 4 odst. 2 písm. c) po dobu jeden rok a
	4. absolvování přípravy při přechodu z činnosti podle § 4 odst. 2 písm. b) nebo z činnosti podle § 4 odst. 2 písm. c),

	b) pro činnost uvedenou v § 4 odst. 2 písm. b)
	1. vysokoškolské vzdělání příslušného směru, odborná praxe v oboru s příbuzným předmětem činnosti po dobu dva roky, absolvování základní a periodické přípravy, výkon činnosti podle § 4 odst. 2 písm. d) po dobu dva roky a absolvování přípravy při přech...
	2. středoškolské vzdělání příslušného směru, odborná praxe v oboru s příbuzným předmětem činnosti po dobu pět let, absolvování základní a periodické přípravy, výkon činnosti podle § 4 odst. 2 písm. d) po dobu dva roky a absolvování přípravy při přecho...

	c) pro činnost uvedenou v § 4 odst. 2 písm. c)
	1. vysokoškolské vzdělání příslušného směru,
	2. odborná praxe v oboru s příbuzným předmětem činnosti po dobu dva roky a
	3. absolvování základní a periodické přípravy,

	d) pro činnost uvedenou v § 4 odst. 2 písm. d)
	1. vysokoškolské vzdělání příslušného směru, odborná praxe v oboru s příbuzným předmětem činnosti po dobu dva roky a absolvování základní a periodické přípravy, nebo
	2. středoškolské vzdělání příslušného směru, odborná praxe v oboru s příbuzným předmětem činnosti po dobu pět let a absolvování základní a periodické přípravy.


	(3) Za vysokoškolské vzdělání příslušného směru se považuje vysokoškolské vzdělání získané ve studijních programech v oblasti technických věd a technologií a v oblasti přírodních věd.
	(4) Za středoškolské vzdělání příslušného směru se považuje úplné střední odborné vzdělání fyzikálního nebo technického směru s maturitní zkouškou.

	§ 6
	Druh a stupeň vzdělání požadovaný pro vybrané pracovníky pro jednotlivé činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany
	(1) Druhem a stupněm vzdělání požadovaným pro vybrané pracovníky pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany je
	a) pro vykonávání soustavného dohledu jako dohlížející osoba na pracovištích při radiační činnosti s významným zdrojem ionizujícího záření, který je používán pro lékařské ozáření a s velmi významnými zdrojem ionizujícího záření vysokoškolské vzdělání ...
	b) pro vykonávání soustavného dohledu jako dohlížející osoba při poskytování služeb v kontrolovaném pásmu pracoviště IV. kategorie
	1. úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo
	2. úplné střední odborné vzdělání fyzikálního nebo technického směru s maturitní zkouškou

	c) pro řízení zkoušek při hodnocení vlastností na mamografickém rentgenovém zařízení, zařízení výpočetní tomografie, intervenčním a angiografickým rentgenovém zařízení a radioterapeutickém zařízení, které je určeno pro lékařské ozáření vysokoškolské v...
	d) pro řízení zkoušek při hodnocení vlastností na jiném významném zdroji ionizujícího záření, který je určen pro lékařské ozáření, nežli uvedeném v písmenu b), vysokoškolské vzdělání příslušného směru,
	e) pro vykonávání soustavného dohledu jako dohlížející osoba na pracovišti při radiačních činnostech jiných, nežli uvedeném v písmenu a) a pro vykonávání soustavného dohledu jako osoba s přímým dohledem nad zajištěním radiační ochrany:
	1. úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo
	2. úplné střední odborné vzdělání fyzikálního nebo technického směru s maturitní zkouškou,

	f) pro vykonávání soustavného dohledu jako osoba s přímým dohledem nad zajištěním radiační ochrany při lékařském ozáření způsobilost k výkonu zdravotnického povolání,
	g) řízení služby provádění osobní dozimetrie a monitorování podle programu monitorování na pracovištích III. a IV. kategorie a výpustí z tohoto pracoviště, jeho okolí a monitorování po vyřazení tohoto pracoviště z provozu a pro měření a hodnocení obsa...
	h) pro ostatní služby úplné střední vzdělání přírodovědného nebo technického směru s maturitní zkouškou

	(2) Za vysokoškolské vzdělání příslušného směru se považuje vzdělání získané ve studijních programech v oblasti technických věd, technologií přírodních věd a lékařských věd.

	§ 7
	Typ a délka odborné praxe pro jednotlivé činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany
	(1) Pro všechny činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, s výjimkou práce s průmyslovým stabilním měřidlem, které obsahuje zdroj ionizujícího záření, kde praxe není požadována, je požadována jednoroční praxe.
	(2) Praxe musí být absolvována u držitele povolení k vykonávání činnosti zahrnující příslušnou činnost zvláště důležité z hlediska radiační ochrany a pod dohledem držitele oprávnění k vykonávání této činnosti.

	§ 8
	Požadavky na osobnostní způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a způsob jejího ověřování a podrobnosti pravidelného ověřování osobnostní způsobilosti držitele oprávnění k vykonávání činnosti zvláště důležité z hledisk...
	(1) Osobnostní způsobilost vybraných pracovníků, vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, je dána úrovní rozvinutosti jejich výkonových a osobnostních charakteristik.
	(2) Vybraný pracovník, vykonávající činnost zvláště důležitou z hlediska jaderné bezpečnosti, splňuje předpoklady osobnostní způsobilosti, pokud výkonové charakteristiky jsou
	a) intelekt v pásmu vyššího průměru až nadprůměru,
	b) průměrná až vyšší úroveň poznávacích procesů,
	c) rezistence vůči percepční zátěži,
	d) rezistence vůči monotonii,
	e) spolehlivost rozhodovacích procesů a pracovního výkonu.

	(3) Vybraný pracovník, vykonávající činnost zvláště důležitou z hlediska jaderné bezpečnosti, splňuje předpoklady osobnostní způsobilosti, pokud osobnostní charakteristiky jsou
	a) emoční stabilita,
	b) odolnost vůči zátěži,
	c) vyšší úroveň sebekontroly,
	d) disciplinovanost, odpovědnost,
	e) rozvinutá schopnost anticipace,
	f) absence sklonů k agresivnímu, rizikovému a impulzivnímu jednání,
	g) absence psychopatologické symptomatiky.

	(4) Osobnostní způsobilost musí být ověřena formou komplexního psychologického vyšetření a strukturovaným rozhovorem.
	(5) Komplexní psychologické vyšetření musí být odborným psychologem, který je absolventem jednooborového magisterského studia psychologie.
	(6) Osobnostní způsobilost musí být ověřována
	a) anamnestickým dotazníkem,
	b) analýzou objektivních údajů,
	c) strukturovaným rozhovorem,
	d) testy intelektových schopností,
	e) osobnostními dotazníky,
	f) testy speciálních schopností a
	g) projektivními metodami.

	(7) Odborný psycholog vydává doklad o osobnostní způsobilosti osob, vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti.
	(8) Osobnostní způsobilost držitele oprávnění k vykonávání činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti pravidelně ověřována komplexním psychologickým vyšetřením.
	(9) Interval pravidelného ověřování osobnostní způsobilosti držitele oprávnění k vykonávání činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti je
	a) dva roky, jestliže výkonové a osobnostní charakteristiky jsou podle posledního ověření v souladu s požadavky na osobnostní způsobilost osob vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti,
	b) jeden rok, jestliže výkonové a osobnostní charakteristiky jsou podle posledního ověření přiměřené požadavkům na osobnostní způsobilost v rozsahu odpovídajícím vykonávané činnosti s výhradou.


	§ 9
	Požadavky na zdravotní způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a způsob jejího ověřování
	Požadavky na zdravotní způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a způsob jejího ověřování stanoví jiný právní předpis2TP1F2)P2T.
	§ 10
	Způsob provádění a náplň odborné přípravy a další odborné přípravy pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a způsob a četnost jejího provádění
	(1) Seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří náplň odborné přípravy a další odborné přípravy pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, stanoví příloha č. 1 této vyhlášky.
	(2) Odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti se skládá ze
	a) základní přípravy a
	b) přípravy pro změnu činnosti.

	(3) Další odbornou přípravou pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti je periodická příprava k udržování kvalifikace.
	(4) Základní příprava se skládá z
	a) teoretické přípravy,
	b) stáže na jaderném zařízení v délce 25 výcvikových dnů,
	c) pro činnost podle § 4 odst. 1 písm. c) výcviku na plnorozsahovém simulátoru v délce 25 výcvikových dnů a pro činnost podle § 4 odst. 1 písm. d) výcviku na plnorozsahovém simulátoru v délce 15 výcvikových dnů, a
	d) zácviku na funkci v délce 25 výcvikových dnů.

	(5) Periodická příprava se skládá z
	a) teoretické přípravy,
	b) pro činnost podle § 4 odst. 1 písm. a) až d) výcviku na plnorozsahovém simulátoru v délce 10 výcvikových dnů v období 12 po sobě jdoucích měsíců.

	(6) Příprava pro změnu činnosti se skládá z
	a) teoretické přípravy,
	b) pro činnost podle § 4 odst. 1 písm. a) až d) výcviku na plnorozsahovém simulátoru v délce pěti výcvikových dnů,
	c) zácvik na funkci v délce 20 výcvikových dnů.


	§ 11
	Způsob provádění a náplň odborné přípravy a další odborné přípravy pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany a způsob a četnost jejího provádění
	(1) Odbornou přípravou pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany je kurz v délce tří dnů absolvovaný u držitele povolení podle § 9 odst. 6 písm. a) atomového zákona.
	(2) Další odbornou přípravou pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany je opakovací kurz v délce jednoho dne absolvovaný u držitele povolení podle § 9 odst. 6 písm. a) atomového zákona. Opakovací kurz musí být absolvován každých 5 let.
	(3) Náplň kurzu podle odstavce 1 a 2 stanoví příloha č. 3 této vyhlášky.

	§ 12
	Rozsah a způsob provedení zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a způsob jejího hodnocení
	(1) Zkouška ověřující zvláštní odbornou způsobilost se skládá z
	a) zkoušky na plnorozsahovém simulátoru pro činnost podle § 4 odst. 1 písm. a) až d) na jaderně energetickém zařízení,
	b) písemné části zkoušky,
	c) ústní části zkoušky,
	d) praktické části zkoušky, nejedná–li se o opětovné udělení oprávnění.

	(2) Uchazeč může přistoupit k vykonání další části zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost jen po úspěšně vykonané předchozí části zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost.
	(3) Zkouška na plnorozsahovém simulátoru se koná nejvýše 6 měsíců před ústní částí zkoušky.
	(4) Písemná část zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost se koná nejvýše 2 měsíce před ústní částí zkoušky.
	(5) V případě, že se jedná o prvé získání oprávnění, ústní část zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost se provádí jako standardní ústní část zkoušky.
	(6) V případě, že se jedná o první a další opětovné získání oprávnění pro činnosti podle § 4 odst. 1 písm. a) a b) na jaderně energetickém zařízení, může být provedena integrovaná zkouška skládající se z ústní části zkoušky ověřující zvláštní odbornou...
	(7) V případě, že se jedná o druhé a další opětovné získání oprávnění pro činnosti podle § 4 odst. 1 písm. c) a d) na jaderně energetickém zařízení, může být provedena integrovaná zkouška.
	(8) Obsah, průběh a způsob hodnocení zkoušky na plnorozsahovém simulátoru, písemné části zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost, standardní ústní části zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost, ústní části zkoušky ověřující zvláštní od...
	(9) Celkové vyhodnocení zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost provádí předseda zkušební komise. Celkově je zkouška ověřující zvláštní odbornou způsobilost hodnocena stupněm 1 až 3, jestliže zkouška na plnorozsahovém simulátoru a ústní část z...

	§ 13
	Rozsah a způsob provedení zkoušky pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany a způsob jejího hodnocení
	(1) Zkouška pro činnost zvláště důležitou z hlediska radiační ochrany se skládá z následujících částí:
	a) písemné zkoušky a
	b) ústní zkoušky.

	(2) Pro hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření používaných pro lékařské ozáření je požadována též praktická zkouška.
	(3) Žadatel o oprávnění k vykonávání činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany je povinen vykonat nejdříve písemnou zkoušku nebo praktickou zkoušku, pokud je vyžadována.
	(4) Žadatel o oprávnění k vykonávání činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany uspěje u zkoušky pro činnost zvláště důležitou z hlediska radiační ochrany, pokud u ústní zkoušky správně odpoví na všechny otázky.
	(5) O hodnocení zkoušky pro činnost zvláště důležitou z hlediska radiační ochrany rozhodnou přítomní členové komise hlasováním při neveřejném zasedání komise bez účasti uchazeče. Při rovnosti hlasů rozhoduje předsedající.
	(6) Komise vypracuje o průběhu a výsledku zkoušky pro činnost zvláště důležitou z hlediska radiační ochrany protokol o zkoušce a výsledek této zkoušky oznámí předseda komise žadateli o oprávnění k vykonávání činnosti zvláště důležité z hlediska radiač...

	§ 14
	Délka trvání oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti
	(1) Délka trvání oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti je v případě prvého udělení oprávnění 2 roky.
	(2) V případě, že se jedná o opětovné udělení oprávnění pro výkon stejné činnosti, může Úřad na základě celkového hodnocení zkoušky stupněm výborný, bezchybného výkonu činnosti (pracovních výsledků) a doporučení držitele povolení udělit oprávnění pro ...
	(3) V případě, že se jedná o opětovné udělení oprávnění pro výkon stejné činnosti může Úřad na základě celkového hodnocení zkoušky stupněm výborný, bezchybného výkonu činnosti (pracovních výsledků) a doporučení držitele povolení pro činnosti podle § 4...
	(4) Délka trvání oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti je
	a) pro prvé opětovné udělení oprávnění na dobu nejvýše 4 let, a to, je - li zkouška celkově hodnocena
	1. stupněm výborný, 4 roky,
	2. stupněm velmi dobrý, 3 roky,
	3. stupněm dobrý, 2 roky.

	b) pro druhé opětovné udělení oprávnění na dobu nejvýše 6 let, a to, je - li zkouška celkově hodnocena
	1. stupněm výborný, 6 let,
	2. stupněm velmi dobrý, 4 roky,
	3. stupněm dobrý, 2 roky.

	c) pro třetí a další opětovné udělení oprávnění na dobu nejvýše 8 let, a to, je - li zkouška celkově hodnocena
	1. stupněm výborný, 8 let,
	2. stupněm velmi dobrý, 4 roky,
	3. stupněm dobrý, 2 roky.



	§ 15
	Doba vedoucí ke zrušení oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany
	(1) Úřad zruší oprávnění k vykonávání činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, pokud činnost
	a) podle § 4 odst. 1 písm. a) až d) na jaderně energetickém zařízení nebyla vykonávána po dobu delší než šest měsíců,
	b) podle § 4 odst. 1 písm. e) a f) na jaderně energetickém zařízení nebyla vykonávána po dobu delší než 18 měsíců,
	c) podle § 4 odst. 2 na výzkumném jaderně energetickém zařízení nebyla vykonávána po dobu delší než 12 měsíců.

	(2) Úřad zruší oprávnění k vykonávání činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, kterou je hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření a řízení služeb významných z hlediska radiační ochrany, pokud činnost nebyla vykonávána déle než pět...

	§ 16
	Požadavky na přípravu osoby odpovědné za radiační ochranu registranta
	(1) Přípravou osoby odpovědné za radiační ochranu registranta je kurz v rozsahu jednoho dne absolvovaný u držitele povolení podle § 9 odst. 6 písm. b) atomového zákona.
	(2) Kurz musí být absolvován každých 5 let.
	(3) Náplň kurzu podle odstavce 1 a 2 stanoví příloha č. 3 této vyhlášky.

	§ 17
	Účinnost
	Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
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	VYHLÁŠKA
	ze dne
	o podrobnostech k zajištění zvládání radiačních mimořádných událostí
	§ 1
	Předmět úpravy
	Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unieP0F P a upravuje:
	a) požadavky na obsah dokumentace týkající se zajištění zvládání radiační mimořádné události pro povolovanou činnost,
	b) výčet veličin a skutečností důležitých z hlediska zvládání radiační mimořádné události,
	c) rozsah, způsob a dobu sledování, měření, hodnocení, ověřování a zaznamenávání veličin a skutečností důležitých z hlediska zvládání radiační mimořádné události a dobu uchovávání informací o nich,
	d) rozsah, způsob a lhůty pro předávání informací Úřadu o veličinách a skutečnostech důležitých z hlediska zvládání radiační mimořádné události,
	e) obsah zásahové instrukce,
	f) podmínky zavádění a odvolávání ochranných opatření a požadavky na ně,
	g) požadavky na stanovení zóny havarijního plánování,
	h) pravidla pro zařazení jaderného zařízení, pracoviště se zdroji ionizujícího záření nebo činnosti v rámci expozičních situací do kategorie ohrožení,
	i) podrobná pravidla provádění analýzy a hodnocení radiační mimořádné události,
	j) požadavky na obsah národního radiačního havarijního plánu,
	k) postupy a opatření k zajištění připravenosti k odezvě na radiační mimořádnou událost,
	l) způsob a četnost ověřování vnitřního havarijního plánu, národního havarijního plánu pro radiační nehody, zásahové instrukce a havarijního řádu a funkčnosti technických prostředků,
	m) způsob a četnost ověřování účinnosti a vzájemného souladu vnitřního havarijního plánu, vnějšího havarijního plánu a národního radiačního havarijního plánu,
	n) požadavky na zajištění připravenosti k odezvě na radiační mimořádnou událost v zóně havarijního plánování,
	o) obsah základních informací pro případ radiační havárie, jejich formu poskytnutí a rozsah a způsob jejich aktualizace,
	p) obsah výroční zprávy o zajištění připravenosti k odezvě na radiační mimořádnou událost,
	q) pravidla k zajištění odezvy na radiační mimořádnou událost,
	r) rozsah a způsob provádění nápravy stavu po radiační havárii,
	s) rozsah a způsob procvičování národního radiačního havarijního plánu,
	t) pravidla pro vybavení obyvatelstva antidoty k jódové profylaxi.

	§ 2
	Podrobnosti pro zařazení radiační mimořádné události do stupňů
	Radiační mimořádné události se zařazují podle projevů a účinků do:
	a) prvního stupně, kterým je klasifikována radiační mimořádná událost vzniklá v areálu jaderného zařízení nebo na pracovišti se zdroji ionizujícího záření, která má omezený, lokální charakter a k jejímu řešení jsou dostačující síly a prostředky obsluh...
	b) druhého stupně, kterým je klasifikována radiační mimořádná událost, která je radiační nehodou a která nevyžaduje zavádění neodkladných ochranných opatření pro obyvatele; pokud vznikne tato událost při provádění činností nebo nakládání povolených po...
	c) třetího stupně, kterým je klasifikována radiační mimořádná událost, která je radiační havárií.

	§ 3
	Podrobnosti pro zařazení do kategorie ohrožení
	(1) Podle velikosti možných dopadů radiační nehody na okolí se jaderné zařízení, pracoviště se zdroji ionizujícího záření nebo činnost v rámci expozičních situací zařazuje do následující kategorie ohrožení A až D
	a) kategorie ohrožení A – energetická jaderná zařízení,
	b) kategorie ohrožení B – jaderná zařízení, která nepatří do kategorie ohrožení A, a pracoviště IV. kategorie, která nejsou jaderným zařízením, na nichž může vzniknout radiační mimořádná událost třetího stupně,
	c) kategorie ohrožení C – jaderná zařízení a pracoviště se zdroji ionizujícího záření, na nichž může vzniknout radiační mimořádná událost nejvýše druhého stupně,
	d) kategorie ohrožení D – činnosti v rámci expozičních situací, které mohou zavdat příčinu ke vzniku radiační mimořádné události druhého nebo třetího stupně na jakémkoliv nepředvídatelném místě, a tím i k havarijnímu ozáření; tyto činnosti zahrnují i ...

	(2) Do kategorie ohrožení E se zařazují oblasti na území České republiky, na kterých mohou být realizována ochranná opatření v důsledku radiační havárie vzniklé na jaderném zařízení nebo pracovišti se zdroji ionizujícího záření umístěném na území stát...

	§ 4
	Podrobnosti k analyzování v úvahu připadajících radiačních mimořádných událostí a hodnocení jejich dopadů
	(1) V návaznosti na obsah analýzy v úvahu připadajících radiačních mimořádných událostí a hodnocení jejich dopadů (dále jen „analýza a hodnocení“) uvedený podle požadavků § 22, 28, 32, 35, 38, 40, 42 a 45 v bodech a) a b) se
	a) zpracovává zásahová instrukce, pokud výsledkem analýzy je zjištění, že v rámci prováděných činností může vzniknout pouze radiační mimořádná událost prvního stupně; seznam zásahových instrukcí tvoří přílohu analýzy a hodnocení vypracovávané podle § ...
	b) zpracovává vnitřní havarijní plán a zásahové instrukce, pokud výsledkem analýzy je zjištění, že v rámci prováděných činností může vzniknout radiační mimořádná událost také druhého nebo třetího stupně; seznam zásahových instrukcí tvoří přílohu vnitř...
	c) předává informace o zjištěné kategorii ohrožení A nebo B jako součást podkladů ke zpracování vnějšího havarijního plánu podle § 134 odst.1 písm. d) a  136 odst. 2 b) zákona, pokud výsledkem analýzy je zjištění, že v rámci prováděných činností může ...

	(2) V návaznosti na hodnocení provedené podle § 22, 28, 32, 35, 38, 40, 42 a 45 a pokud je frekvence výskytu radiační mimořádné události třetího stupně vyšší nebo rovna 10P-7P/rok se podle § 24, 30, 34,  37 a 44 vypracovává návrh na stanovení zóny hav...

	Podrobnosti k připravenosti k odezvě na radiační mimořádnou událost
	§ 5
	Zjišťování vzniku radiační mimořádné události
	(1) Zjištění vzniku radiační mimořádné události je umožněno sledováním, měřením, hodnocením, ověřováním a zaznamenáváním veličin, parametrů a skutečností důležitých z hlediska zvládání radiačních mimořádných událostí. Těmito veličinami, parametry a sk...
	(2) Ke zjištění vzniku radiační mimořádné události vně areálu jaderného zařízení nebo pracoviště se zdroji ionizujícího záření slouží
	a) výsledky monitorování radiační situace na území České republiky prováděného podle jiného právního předpisuP2F P nebo
	b) informace o zjištění vzniku radiační mimořádné události mimo území České republiky předaná Evropskou komisí nebo sousedním státem.

	(3) Ke zjištění vzniku radiační mimořádné události v areálu jaderného zařízení nebo pracoviště se zdroji ionizujícího záření slouží sledování, měření, hodnocení, ověřování a zaznamenávání veličin, parametrů a skutečností důležitých z hlediska zvládání...
	a) okamžitému stavu konstrukcí, komponent a systémů jaderného zařízení nebo pracoviště se zdroji ionizujícího záření, nebo okamžitému stavu obalového souboru, včetně stavu při jeho přepravě, jejichž selhání nebo poškození může vést k narušení bariér u...
	a) okamžitému stavu radiační situace v areálu jaderného zařízení nebo na pracovišti se zdroji ionizujícího záření a jeho okolí, nebo okamžitému stavu radiační situace v okolí obalového souboru a dopravního prostředku při přepravě,
	b) zjištění úniku radioaktivní látek nebo šíření ionizujícího záření v areálu jaderného zařízení nebo na pracovišti se zdroji ionizujícího záření nebo v jejich okolí
	c) zjištění provozní událostiP3F P nebo mimořádné událostiP4F P, která může ohrozit bezpečnost provozu jaderného zařízení nebo pracoviště se zdroji ionizujícího záření.

	(4) Kontrolní a měřicí přístroje, zařízení a systémy určené ke zjištění vzniku radiační mimořádné události podle odstavce 3 musí umožnit signalizaci překročení předem nastavených úrovní.
	(5) Držitel povolení k provádění a vykonávání činností podle § 9 odst. 1 zákona pro jaderná zařízení zařazená do kategorie ohrožení A jako součást přípravy na provádění odezvy předává formou dálkového přístupu Úřadu datové soubory s údaji o okamžitém ...

	§ 6
	Zařazení vzniklé radiační mimořádné události do stupně
	Zařazení vzniklé radiační mimořádné události do stupně se provádí podle předem připravených operativních kritérií vyjádřených jako hodnoty přímo měřitelných fyzikálních veličin, pozorovatelné parametry a skutečnosti charakterizující v úvahu připadajíc...
	§ 7
	Vyhlášení radiační mimořádné události
	(1) Vyhlášení radiační mimořádné události vzniklé při provádění a vykonávání činností podle § 9 odst. 1 a 2 zákona nebo při nakládání podle § 9 odst. 3 zákona zahrnuje:
	a) varování zaměstnanců, externích pracovníků a dalších osob, kteří se v areálu jaderného zařízení nebo na pracovišti se zdroji ionizujícího záření nacházejí (dál jen „osoby nacházející se v areálu nebo na pracovišti“), u nichž není vyloučeno ohrožení...
	b) vyrozumění o vzniku radiační mimořádné události
	1. prvního a druhého stupně Úřadu se provádí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do

	i) 24 hodin od zjištění radiační mimořádné události prvního stupně,
	ii) 4 hodin od zjištění radiační mimořádné události druhého stupně,
	2. druhého stupně spojené s podezřením na možný únik radioaktivních látek nebo šířením ionizujícího záření mimo areál jaderného zařízení nebo pracoviště místně příslušných obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a místně příslušného hejtmana se pr...
	3. třetího stupně Úřadu, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností nacházejících se v zóně havarijního plánování a místně příslušného hejtmana prostřednictvím územně příslušného operačního střediska hasičského záchranného sboru kraje podle zvláštníh...
	c) varování obyvatelstva v zóně havarijního plánování při vzniku radiační mimořádné události třetího stupně,
	d) aktivaci zasahujících osob, která se provádí v rozsahu a době stanovené vnitřním havarijním plánem nebo zásahovou instrukcí, pokud se vnitřní havarijní plán nezpracovává.

	(2) Vyrozumění podle odstavce 1 písm. b) se zajišťuje minimálně dvěma na sobě nezávislými technickoorganizačními způsoby, a to v pracovní i mimopracovní době. Systém určený k  varování podle odstavce 1 písmeno a) musí být účinný a musí plně pokrývat p...
	a) koncových prvků varování podle § 156 odstavec 2, bod c) 5 zákona
	b) obrazových a zvukových nahrávek určených pro rozhlasové a televizní vysílání a obsahujících informaci podle § 157 odst. 2 d) zákona. Obsah informace je uveden v příloze č. 2.

	(3) Vyrozumění Úřadu podle odstavce 1 písmeno b) se provádí nezávisle na průběžném předávání údajů Úřadu dle § 5 odst. 5.
	(4) Vyhlášení vzniku radiační mimořádné události při přepravě podle § 9 odst. 4 zákona zahrnuje:
	a) varování osob ohrožených vzniklou radiační mimořádnou událostí, které se provádí bez zbytečného odkladu,
	b) vyrozumění o vzniku radiační mimořádné události
	1. Úřadu, které se provádí bez zbytečného odkladu,
	2. druhého stupně spojené s únikem radioaktivních látek nebo šířením ionizujícího záření do životního prostředí nebo třetího stupně místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností prostřednictvím územně příslušného operačního střediska ...

	c) aktivaci zasahujících osob, která se provádí v rozsahu a době stanovené havarijním řádem.

	(5) Vyrozumění o vzniku radiační mimořádné události, které se provádí formou vyplnění a odeslání formuláře, který je součástí vnitřního havarijního plánu nebo zásahové instrukce, pokud se vnitřní havarijní plán nevypracovává, a obsahuje minimálně:
	a) identifikaci držitele povolení včetně uvedení jména, příjmení a funkce osoby provádějící vyrozumění a údajů o spojení pro zpětné ověření,
	b) identifikaci jaderného zařízení nebo pracoviště se zdroji ionizujícího záření nebo přepravy,
	c) datum, hodinu a minutu a místo zjištění radiační mimořádné události,
	d) popis radiační mimořádné události, včetně popisu stavu konstrukcí, komponent a systémů jaderného zařízení, zdroje ionizujícího záření nebo obalového souboru
	e) předběžné zařazení vzniklé radiační mimořádné události do stupně podle § 2,
	f) v případě vzniku radiační mimořádné události druhého a třetího stupně rozsah, předpokládaný nebo nastalý čas úniku radioaktivních látek nebo šíření ionizujícího záření do životního prostředí, předpokládané nebo nastalé cesty, doba trvání úniku nebo...
	g) v případě vzniku radiační mimořádné události třetího stupně informace o meteorologické situaci v místě jejího vzniku a odhad rozsahu předpokládaného zasažení území a závažnosti očekávaného ozáření obyvatelstva v zóně havarijního plánování,
	h) informaci o v areálu jaderného zařízení nebo na pracovišti se zdroji ionizujícího záření nebo při přepravě přijatých nebo navrhovaných ochranných opatřeních, včetně informace o provedeném varování,
	i) datum, hodinu a minutu podpisu vyrozumění.


	§ 8
	Příprava na řízení a provádění odezvy
	(1) V návaznosti na kategorii ohrožení stanovenou podle § 3 se připravují řízení a provádění odezvy, která se zaměřují na činnosti k omezení havarijního ozáření podle § 9, zdravotnickému zajištění podle § 11, k omezení rozvoje a minimalizaci následků ...
	a) předem připravených zásahových instrukcí, příslušného havarijního plánu nebo havarijního řádu a příslušného programu monitorování a s případnou aktivací zasahujících osob,
	b) výsledků monitorování vzniklé radiační situace a podle vývoje radiační mimořádné události.

	(2) Řízení a provádění odezvy při provádění a vykonávání činností podle § 9 odst. 1 a 2 zákona nebo při nakládání podle § 9 odst. 3 zákona a při přepravě podle § 9 odst. 4 zákona se připravují tak, aby mohla být zahájena okamžitě po zjištění vzniku ra...
	(3) Za účelem řízení a provádění odezvy podle vnějšího havarijního plánu, k zajištění provázanosti vnitřního a vnějšího havarijního plánu a pro vzájemnou výměnu souvisejících informací držitel povolení podle § 156 odstavec 2 zákona zabezpečí účast svý...

	§ 9
	Příprava na omezení havarijního ozáření
	(1) Pro omezení havarijního ozáření osob nacházejících se v areálu nebo na pracovišti pro případ vzniku radiační mimořádné události třetího stupně, popřípadě i druhého stupně, se připravuje
	a) ukrytí nebo pro případ evakuace bez přechozího ukrytí shromáždění, které se provádí neprodleně po provedení varování podle § 7 odst. 1 písm. a),
	b) antidota k jódové profylaxi podle §10 odst. 1 písm. a),
	c) evakuace pro případy vzniku radiační mimořádné události třetího stupně.

	(2) Pro ukrytí nebo shromáždění podle odstavce 1, písmeno a) se předem stanoví a zajistí
	a) místo ukrytí nebo shromáždění (dále jen „úkryt nebo shromaždiště“), které musí být udržováno v provozuschopném stavu; úkryty musí být umístěny v podzemní části staveb (nebo stavby samostatně stojící),
	b) úniková cesta do úkrytu nebo shromaždiště,
	c) způsob vedení evidence osob v úkrytu nebo shromaždišti, včetně uvedení jména a příjmení ukrytých nebo shromážděných osob,
	d) dozimetrická kontrola osob v úkrytu nebo shromaždišti a zabezpečení jejich dekontaminace,
	e) poskytování první pomoci v úkrytu nebo shromaždišti,
	f) komunikační spojení s osobami řídícími odezvu a s ostatními úkryty nebo shromaždišti,
	g) systém organizování ukrytí nebo shromažďování a odchodu, popřípadě evakuace osob z úkrytu nebo shromaždiště,
	h) zaměstnanec provádějící evidenci ukrytých nebo shromážděných osob.

	(3) Pro evakuaci podle odstavce 1, písmeno a) se předem stanoví a zajistí
	a) místa odvozu osob z úkrytu nebo shromaždiště,
	b) potřebný počet dopravních prostředků,
	c) evakuační trasy v návaznosti na vnější havarijní plán,
	d) komunikační spojení s osobami řídícími odezvu,
	e) způsob vedení evidence evakuovaných osob, včetně uvedení jejich jména a příjmení,
	f) způsob vedení evidence osob, kteří k evakuaci použijí vlastní dopravní prostředek, včetně uvedení jejich jména a příjmení a registrační značky dopravního prostředku
	g) prostředky k monitorování radiační situace v průběhu evakuace,
	h) zaměstnanec provádějící evidenci evakuovaných osob a pověřený organizováním a řízením evakuace.

	(4) Pro omezení ozáření obyvatelstva v zóně havarijního plánování a složek integrovaného záchranného systému zasahujících při radiační havárii zajišťuje držitel povolení podle § 156 odstavec 2, písmeno c) bod 2 zákona balení obsahující dvě dávky antid...

	§ 10
	Podrobnosti k zajištění antidot k jódové profylaxi
	(1) Držitel povolení podle § 156 odstavec 2 písmeno c) bod 2 zákona zajišťuje balení antidot k jódové profylaxi
	a) pro osoby nacházející se v areálu zařízení nebo na pracovišti v balení, které obsahuje 2 dávky po 130 mg jodidu draselného. Počet balení odpovídá dvojnásobku plné kapacity úkrytů a shromaždišť navýšené o 10% rezervu, přičemž každý zaměstnanec a ext...
	b) pro obyvatelstvo v zóně havarijního plánování v balení, které obsahuje 2 dávky po 130 mg jodidu draselného pro každou osobu starší 12 let věku a pro každou osobu, která dosáhne 12 let v průběhu doby použitelnosti tablet, a 2 dávky po 65 mg jodidu d...
	c) pro složky integrovaného záchranného systému zasahující při radiační havárii v balení, které obsahuje 2 dávky po 130 mg jodidu draselného pro každou osobu.
	(2) Za účelem zajištění antidot podle odstavce 1, písmeno b) a c)
	a) držitel povolení předá před prvním zavezením jaderného paliva do jaderného reaktoru nebo před uvedením pracoviště IV. kategorie, které není jaderným zařízením, do provozu příslušnému krajskému úřadu žádost o podklady pro stanovení počtu dávek antid...
	b) krajský úřad do 6 měsíců od doručení žádosti předá stanovené počty dávek držiteli povolení, který antidota ve stanoveném počtu navýšeném o minimálně 10% rezervu pořídí,
	c) držitel povolení zajistí vybavení obyvatelstva v zóně havarijního plánování a složek integrovaného záchranného systému v počtu podle bodu b) a zajistí jejich předání ve stanoveném počtu obecním úřadům v zóně havarijního plánování a v počtu odpovída...
	d) držitel povolení zajistí dovybavení antidoty krajského úřadu, klesne-li tato rezerva pod 5 % a požádá-li jej o to příslušný krajský úřad, a to do 3 měsíců od doručení žádosti krajského úřadu o toto dovybavení,
	e) krajský úřad nejméně 12 měsíců před uplynutím doby použitelnosti antidot, kterými je vybaveno obyvatelstvo v zóně havarijního plánování a složky integrovaného záchranného systému, předá držiteli povolení aktualizovaný stanovený počet dávek antidot,...
	f) držitel povolení zajistí obměnu antidot pro obyvatele a složky integrovaného záchranného systému z důvodu uplynutí doby jejich použitelnosti v aktualizovaném stanoveném počtu navýšeném o 10% rezervu a předá aktualizovaný stanovený počet antidot obe...
	g) obecní úřady v zóně havarijního plánování zajistí stažení a předání držiteli povolení obměňovaných nebo zbylých antidot do 3 měsíců od uplynutí doby použitelnosti obměňovaných antidot
	h) krajský úřad a obecní úřady v zóně havarijního plánování předají antidota z rezervy, u nichž uplynula doba použitelnosti, držiteli povolení do 3 měsíců od uplynutí této doby
	i) držitel povolení zajistí likvidaci stažených antidot podle zvláštního právního předpisuP7F P.

	(3) Pro stanovení počtu osob, které se vybavují antidoty podle odstavce 2 písmeno b) a f), se s využitím stávajících výsledků statistických šetření započítají
	a) osoby, které žijí v zóně havarijního plánování v obytných domech nebo domech určených k rekreaci, včetně dětí školního a předškolního věku,
	b) osoby, které v zóně havarijního plánování pracují, žáci škol, děti navštěvující předškolní zařízení a osoby navštěvující školská zařízení, pokud škola nebo zařízení leží v zóně havarijního plánování,
	c) počty lůžek v lůžkových zdravotnických, ubytovacích a sociálních zařízeních umístěných v zóně havarijního plánování,
	d) složky integrovaného záchranného systému, uvedené ve vnějším havarijním plánu;


	k takto stanovenému počtu se připočítá dalších 10 % jako rezerva.
	§ 11
	Požadavky na zdravotnické zajištění
	(1) Držitel povolení podle § 9 odst. 1 a 2 připravuje zdravotnické zajištění, které obsahuje:
	a) určení zaměstnanců odpovědných za řízení a koordinaci zdravotnické části odezvy,
	b) způsoby vyhledávání osob nacházejících se v areálu nebo na pracovišti zasaženého nebo ohroženého radiační mimořádnou událostí,
	c) způsoby poskytnutí první pomoci osobám nacházejícím se v areálu nebo na pracovišti postiženým radiační mimořádnou událostí,
	d) způsoby zajištění zdravotnického ošetření osob nacházejících se v areálu nebo na pracovišti postižených radiační mimořádnou událostí,
	e) zajištění odborné, popřípadě specializované zdravotní péče osobám nacházejícím se v areálu nebo na pracovišti postiženým radiační mimořádnou událostí.

	(2) Pro případy vzniku radiační mimořádné události, kdy nelze vyloučit vnitřní kontaminaci osob nacházejících se v areálu zařízení nebo na pracovišti radioaktivními látkami, musí být v rámci zdravotnického zajištění podle odstavce 1 pro omezení případ...
	(3) Držitel povolení podle § 9 odst. 3 a 4 zákona připravuje povolené činnosti přiměřené zdravotnické zajištění odpovídající požadavkům podle odstavce 1, bod c) a d).
	(4) Zdravotnické zajištění pro osoby nacházející se vně areálu nebo vně areálu pracoviště postižené radiační mimořádnou událostí se zajišťuje v souladu se zvláštním právním předpisemP8F P.

	§ 12
	Požadavky na předběžné informování obyvatelstva
	(1) Pro potřeby předběžného informování obyvatelstva podle § 136 odst. 2 písmeno c) bod 3 se zpracovává a zveřejňuje příručka, která
	a) obsahuje základní údaje o ionizujícím záření a jeho účincích na lidský organismus a životní prostředí,
	b) popis zóny havarijního plánování včetně jejího zakreslení do mapy,
	c) popis různých typů v úvahu připadajících radiačních mimořádných událostí a jejich důsledky pro obyvatelstvo a životní prostředí,
	d) popis způsobu varování,
	e) popis ochranných opatření připravených pro případ vzniku radiační havárie,
	f) návody, jak má obyvatelstvo postupovat při vzniku radiační havárie.

	(2) Podklady pro zpracování příručky podle odstavce 1, které vycházejí z příslušného vnějšího havarijního plánu, předá držiteli povolení hasičský záchranný sbor kraje zpracovávající vnější havarijní plán a místně příslušný krajský úřad nejméně 6 měsíc...
	(3) Navržený text zpracované příručky se projedná s hasičským záchranným sborem zpracovávajícím příslušný vnější havarijní plán, místně příslušným krajským úřadem a Úřadem a výsledek projednání se do textu zapracuje.
	(4) Příručka se zveřejňuje
	a) ve vytištěné formě její distribucí do míst určených v zóně havarijního plánování místně příslušným krajským úřadem,
	b) formou dálkového přístupu na internetových stránkách držitele povolení,
	a to do 6 měsíců po stanovení zóny havarijního plánování, do 1 měsíce po schválení změny velikosti zóny havarijního plánování a po její aktualizaci, která musí odrážet aktuální stav připravených ochranných opatření a která se provádí nejméně jednou za...

	(5) Předběžné informování obyvatelstva zajišťované podle § 185P1P zákona Úřadem obsahuje:
	a)  základní údaje o ionizujícím záření a jeho účincích na lidský organismus a životní prostředí,
	b) popis různých typů v úvahu připadajících radiačních mimořádných událostí a jejich důsledky pro obyvatelstvo a životní prostředí,
	c) popis způsobu varování
	d) popis ochranných opatření připravených pro případ vzniku radiační nehody
	e) návody, jak má obyvatelstvo postupovat při vzniku radiační nehody.

	(6) Informace podle odstavce 5 jsou přednostně zveřejňovány formou dálkového přístupu na internetových stánkách.

	§ 13
	Požadavky na prověřování připravenosti na odezvu
	(1) Držitel povolení k vykonávání činností podle § 9 odst. 1 a 2 zákona nebo při nakládání podle § 9 odst. 3 zákona a při přepravě podle § 9 odst. 4 zákona prověřuje svou připravenost na odezvu prověřováním připravenosti u každé osoby určené k řízení ...
	(2) Prověřování připravenosti osob podle odstavce 1 se za účelem dosažení dostatečných dovedností a zkušeností v rozsahu přiměřeném v úvahu připadajícím radiačním mimořádným událostem a jejich možným stupňům pravidelně minimálně jednou ročně prověřuje:
	a) nácvikem, kdy osoby určené k provádění činnosti podle zásahových instrukcí nacvičují provádění činností podle těchto instrukcí nebo
	b) havarijním cvičením, kdy osoby určené k řízení a provedení odezvy procvičují provádění činností podle příslušného havarijního plánu nebo havarijního řádu a příslušných zásahových instrukcí.

	(3) Nácviky a havarijní cvičení podle odstavce 2 se provádějí podle zpracovaného plánu nácviků a havarijních cvičení, kterým se stanoví zaměření, rozsah nácviku nebo havarijního cvičení a termíny jejich provedení. Při vypracování plánu nácviků a havar...
	a) zásahových instrukcí pro příslušné stupně radiačních mimořádných událostí, které se provádí minimálně jedenkrát ročně,
	b) havarijního řádu s navazujícími činnostmi stanovenými zásahovými instrukcemi pro příslušné stupně radiačních mimořádných událostí, které se provádí minimálně jedenkrát za tři roky.

	(4) Plán podle odstavce 2 a 3 zpracovává držitel povolení podle § 9 odst. 1, 2, 3 a 4 na kalendářní rok a nejpozději do konce předcházejícího kalendářního roku jej předává Úřadu.
	(5) Havarijní cvičení mají část přípravnou, realizační a hodnotící. V přípravné části se ve vazbě na plán havarijních cvičení zpracovává scénář havarijního cvičení, kterým se stanoví
	a) cíl, rozsah a doba trvání cvičení,
	b) určení vzniku a stupně radiační mimořádné události a jejího vývoje v průběhu cvičení,
	c) specifikace zásahových instrukcí, které budou procvičovány,
	d) určení hodnotitelů a popřípadě pozorovatelů na cvičení.

	Realizační částí je vlastní provedení havarijního cvičení podle předem připraveného scénáře havarijního cvičení za účasti všech osob zodpovědných za řízení a provádění zásahu včetně hodnotitelů, popřípadě pozorovatelů cvičení. V hodnotící části se zpr...
	(6) Za kalendářní rok se provádí souhrnné zhodnocení všech havarijních cvičení provedených k procvičení činností podle vnitřního havarijního plánu nebo havarijního řádu a příslušných zásahových instrukcí podle odstavců 3 až 5, které se předává Úřadu n...
	(7) Prověřování funkčnosti technických prostředků podle vnitřního havarijního plánu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie, které není jaderným zařízením, se provádí
	a) jedenkrát za tři měsíce prověřením funkčnosti technických prostředků určených k aktivaci zasahujících osob pro řízení a provádění odezvy podle § 7 odst. 1 písm. d),
	b) jedenkrát za šest měsíců prověřením funkčnosti technických prostředků určených k varování osob nacházejících se v areálu jaderného zařízení nebo pracoviště  podle § 7 odst.1, písm. a),
	c) jedenkrát za tři měsíce funkčnost technických prostředků určených k vyrozumění o radiační mimořádné události  podle § 7 odst.1 písm.b).

	(8) Při prověřování funkčnosti technických prostředků, systémů a přístrojů potřebných pro řízení a provádění odezvy se u držitelů povolení k provozu pracoviště uranového průmyslu a u držitelů povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření na přech...
	a) jedenkrát za 12 měsíců funkčnost technických prostředků, systémů a způsobů aktivace zasahujících osob pro řízení a provádění zásahu podle § 7 odst. 1 písm. d),
	b) jedenkrát za 12 měsíců funkčnost technických prostředků, systémů a způsobů pro varování osob nacházejících se na pracovišti podle V§ 7 odst.1, písm. a)
	c) jedenkrát za 12 měsíců funkčnost technických prostředků, systémů a způsobů pro vyrozumění o radiační mimořádné události podle § 7 odst.1, písm. b).

	(9) Prověřování funkčnosti technických prostředků podle havarijního řádu se provádí nejpozději tři dny před zahájením přepravy
	a) prověřením funkčnosti technických prostředků určených k aktivaci zasahujících osob  pro řízení a provádění zásahu podle § 7 odst.1, písm. d),
	b) prověřením funkčnosti technických prostředků pro vyrozumění o radiační havárii podle § 7 odst.1, písm. b).

	(10) Záznam o prověření funkčnosti technického prostředku a hodnocení provedení a výsledku prověření technických prostředků podle odstavců 7 až 9 se evidují minimálně tři roky.
	(11) Prověřování funkčnosti technických prostředků podle § 7 odst. 1, písm. c), podle vnějšího havarijního plánu a podle národního havarijního plánu pro radiační nehody se provádí podle jiného právního předpisuP9F P.

	§ 14
	Požadavky na vnitřní a národní havarijní plán a havarijní řád
	(1) Vnitřní havarijní plán pro výstavbu jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie v areálu již provozovaného jaderného zařízení nebo v jeho blízkosti musí obsahovat popis vazeb na již existující vnitřní havarijní plán provozovaného jaderného za...
	(2) Přezkum a revize vnitřního a národního havarijního plánu pro radiační nehody se zapracováním zkušeností získaných z havarijních cvičení a vzniklých radiačních mimořádných událostí se provádí minimálně každé čtyři roky.
	(3) V případě, že žadatel o povolení žádá o povolení k provozu jaderného zařízení nebo držitel povolení provádí činnosti v rámci expozičních situací na více pracovištích, lze pro tato pracoviště vypracovat společný vnitřní havarijní plán. V tomto příp...
	(4) Při přepravách v areálu jaderného zařízení nebo v prostoru pracoviště se zdroji ionizujícího záření téhož držitele povolení může být havarijní řád součástí vnitřního havarijního plánu.
	(5) Revize havarijního řádu se provádí každé 3 roky, nedojde-li ke změně podmínek, které mají dopad na zajištění zvládání radiační mimořádné události, kdy musí být provedena změna havarijního řádu nebo jeho části, popřípadě i zásahových instrukcí bez ...

	§ 15
	Požadavky na obsah zásahové instrukce
	Zásahová instrukce obsahuje:
	a) stanovení osoby, pro kterou je určena
	b) účel a cíl dané činnosti,
	c) popis dané činnosti s uvedením operativních kritérií podle § 6, při kterých se daná činnost zahajuje nebo která jsou rozhodující pro další postup v rámci jiné činnosti,
	d) organizační zajištění, popřípadě součinnost s dalšími zasahujícími osobami, včetně smluvně zajištěných zasahujících osob a s uvedením způsobů jejich vzájemného spojení,
	e) seznam potřebného technického, přístrojového, zdravotnického a dalšího materiálového vybavení pro řízení a provedení odezvy a místa jeho uložení,
	f) seznam potřebných ochranných pomůcek a místo jejich uložení,
	g) způsob a rozsah dokumentování činností provedených podle zásahové instrukce,
	h) formulář pro vyrozumění o vzniku radiační mimořádné události dle § 7 písmeno b)  a průběhu odezvy, pokud se nezpracovává vnitřní havarijní plán.

	§ 16
	Požadavky na obsah národního havarijního plánu pro radiační nehody
	Národní havarijní plán pro radiační nehody obsahuje:
	a) úvodní část, ve které se uvádí
	1. popis systému krizového řízení na centrální úrovni pro případ odezvy na radiační mimořádnou událost vzniklou činností náležející do kategorie ohrožení A, B, D a E,
	2. přehled úřadů státní správy, které se na systému podle bodu 1 podílejí, včetně jejich kontaktních údajů,

	b) výčet v ČR stanovených zón havarijního plánování pro radiační havárie,
	c) výčet uvažovaných oblasti, kde byla identifikovaná kategorie ohrožení E,
	d) obecný popis typů vysoce aktivních zdrojů ionizujícího záření a typy zdrojů zařazených do 1. až 3. kategorie zabezpečení, se kterými se v ČR, nakládá,
	e) výčet kompetencí orgánů uvažovaných podle písmene a) bodu 2 a popis jejich úkolů v rámci odezvy,
	f) popis způsobů a systémů vyhlášení radiačních mimořádných událostí podle § 7 pro kategorii ohrožení D a E, včetně systému přijímání informací o radiační mimořádné události vzniklé v zahraničí a systému předávání informací o radiační mimořádné událos...
	g) popis způsobů omezení havarijního ozáření podle § 9, včetně příslušných referenčních úrovní,
	h) obecná kritéria pro konkrétní v úvahu připadající ochranná opatření,
	i) popis způsobů zdravotnického zajištění podle § 11,
	j) popis způsobů a systémů informování veřejnosti o vzniku a průběhu odezvy na radiační nehodu vzniklou na území ČR,
	k) popis způsobů vyžádání pomoci ze zahraničí,
	l) popis způsobů ověřování připravenosti na zvládání radiační nehody podle § 13,
	m) zásady strategie optimalizované ochrany pro správu kontaminované oblasti,
	n) přílohy, které obsahují:
	1. plán spojení,
	2. mapy s vyznačenými zónami havarijního plánování a oblastmi podle písmene b) a c).


	§ 17
	Požadavky na další dokumentování připravenosti na odezvu
	(1) Připravenost na odezvu se dále dokumentuje:
	a) záznamy o seznámení se schváleným vnitřním havarijním plánem a se zásahovou instrukcí, které se evidují po dobu minimálně třech let,
	b) výroční zprávou podle § 136 odst. 1 h) zákona, která obsahuje přehled nácviků a havarijních cvičení provedených držitelem povolení za kalendářní rok, přehled provedených prověření funkčnosti podle § 13 za kalendářní rok spolu s uvedením zjištěných ...
	c) doklady o smluvním zajištění dalších osob nutných k provádění odezvy a činností při vzniku radiační mimořádné události,
	(2) Seznámení se schváleným vnitřním havarijním plánem podle § 136 odst. 1 písmeno a) zákona se provádí u
	a) zaměstnanců a externích pracovníků při nástupu do zaměstnání u držitele povolení nebo při zahájení činnosti u držitele povolení a dále minimálně jedenkrát ročně v rozsahu odpovídajícímu jejich pracovnímu zařazení; držitel povolení ověřuje tuto znal...
	b) osob podle něj určených k odezvě na radiační mimořádnou událost před jejich určením a dále minimálně jedenkrát ročně v rozsahu odpovídajícímu zařazení k řízení nebo provádění odezvy; držitel povolení ověřuje tuto znalost zkouškou; o zkoušce se prov...
	c) dalších osob nacházejících se v areálu jaderného zařízení nebo na pracovišti se zdroji ionizujícího záření před jejich vstupem do areálu nebo na pracoviště,
	d) sousedících osob do 1 měsíce od jeho schválení.

	(3) Seznámení se zásahovou instrukcí podle § 136 odst. 1 písmeno b) zákona se provádí při nástupu do zaměstnání a toto seznámení opakuje minimálně jednou za 3 roky; o seznámení se provede záznam.
	(4) Seznámení s havarijním řádem podle § 136 odst. 1 písmeno c) zákona se provádí před zahájením přepravy, a to v rozsahu odpovídajícímu druhu a povaze činností při řízení a provádění odezvy; o seznámení se provede záznam.


	Požadavky k odezvě na radiační mimořádnou událost
	§ 18
	(1) Odezva se provádí za podmínek nehodové expoziční situace při současném zajištění omezení ozáření podle § 103 zákona. Pokud se v rámci odezvy zavádějí ochranná opatření nebo se již zavedená ochranná opatření upřesňují nebo odvolávají, postupuje se ...
	(2) Radiační mimořádnou událost zjištěnou podle § 5 osoba určená držitelem povolení ve vnitřním havarijním plánu, havarijním řádu nebo v zásahové instrukci, pokud se tento plán nevypracovává, nebo Úřadem v národním havarijním plánu pro radiační nehody...
	(3) Držitel povolení podle § 9 odst. 1, 2, 3 a 4 zákona při zahájení a v průběhu odezvy na radiační mimořádnou událost:
	a) zařazuje vzniklou radiační mimořádnou událost do stupně podle § 2,
	b) vyhlašuje radiační mimořádnou událost podle § 7,
	c) řídí odezvu podle § 8, včetně rozhodnutí o aktivaci zasahujících osob a jejím rozsahu,
	d) omezuje havarijní ozáření podle § 9,
	e) provádí zdravotnické zajištění podle § 11,
	f) průběžně informuje Úřad, další subjekty stanovené ve vnitřním havarijním plánu a obyvatelstvo o činnostech jím prováděných v průběhu odezvy na radiační mimořádnou událost, o podrobnostech vzniklé radiační mimořádné události, o krocích, které mají b...
	g) od doby zjištění vzniku a v průběhu radiační mimořádné události
	1. v časové posloupnosti zaznamenává všechny příkazy osoby určené ve vnitřním havarijním plánu, zásahové instrukci nebo havarijním řádu k řízení odezvy, dále veličiny, parametry a skutečnosti důležité a rozhodující pro vyhlášení radiační mimořádné udá...
	2. nesmí do objasnění příčin radiační mimořádné události měnit nastavení úrovní signalizace kontrolních a měřících přístrojů, zařízení a systémů sloužících k podávání informací o vzniku radiační mimořádné události.


	(4) Držitel povolení podle § 131 zákona předává data Úřadu z jím prováděného monitorování radiační situace podle zvláštního právního předpisuP10F P.
	(5) Držitel povolení, který podle § 5 odst. 5 předává datové soubory s údaji o okamžitém stavu konstrukcí, komponent a systémů jaderného zařízení a o radiační situaci v areálu jaderného zařízení, které jsou v případě vzniku radiační mimořádné události...
	(6) Při vzniku a průběhu radiační mimořádné události, která může vést k radiační mimořádné události třetího stupně, informuje držitel povolení podle odstavce 1 Úřad bezodkladně o návrhu na zavedení ochranného opatření  evakuace obyvatel ze zóny havari...
	a) velikost a průběh předpokládaného nebo nastalého úniku radioaktivních látek nebo šíření ionizujícího záření,
	b) použité způsoby omezení ozáření osob nacházejících se v areálu nebo na pracovišti, včetně ochranných opatření jím v areálu nebo na pracovišti zavedených popřípadě odvolaných.

	(7) Držitel povolení k přepravě podle § 9 odst. 4 zákona při vzniku a průběhu radiační mimořádné události poskytuje neprodleně Úřadu nezbytná data, údaje a informace charakterizující
	a) stav obalového souboru,
	b) stav dopravního prostředku,
	c) radiační situaci v místě vzniku radiační mimořádné události a jeho okolí.

	(8) Řízení a provádění odezvy na území ČR včetně zóny havarijního plánování je řešením mimořádné události podle jiného právního předpisuP11F P. Informace podávané obyvatelstvu při provádění této odezvy podle § 185P1P písmeno z) a § 201P1P písmeno d) z...
	a) informace o vzniklé radiační mimořádné události a pokud možno o jejích charakteristikách (např. jejím původu, rozsahu a pravděpodobném vývoji),
	b) pokyny k ochraně odpovídající vzniklé radiační mimořádné události situaci,
	c) oznámení doporučující spolupráci podle pokynů a výzev příslušného orgánu.


	§ 19
	Zpráva o vzniku a průběhu radiační mimořádné události
	(1) Držitel povolení k vykonávání činností podle § 9 odst. 1, 2, 3 a 4 zákona bez zbytečného prodlení vyšetří příčiny vzniku radiační mimořádné události a s využitím záznamů podle § 18 odst. 3 písmeno g) bod 1 a zpracuje písemnou zprávu o vzniku a prů...
	a) výsledek šetření příčin vzniku radiační mimořádné události,
	b) postupy použité při řízení a provádění odezvy a zhodnocení jejich účelnosti a účinnosti s přihlédnutím k postupům stanoveným vnitřním havarijním plánem nebo havarijním řádem a zásahovými instrukcemi,
	c) hodnocení následků radiační mimořádné události na technologii a systémy jaderného zařízení nebo pracoviště se zdroji ionizujícího záření, popřípadě obalový soubor,
	d) hodnocení následků na zdraví osob nacházejících se v areálu nebo na pracovišti, včetně osob, které se podílely na řízení a provádění odezvy,
	e) hodnocení úniku radioaktivních látek nebo šíření ionizujícího záření do životního prostředí včetně výsledků jejich monitorování,
	f) návrh dalšího postupu odezvy, pokud nebyla ještě ukončena,
	g) návrh nápravy stavu po radiační havárii v areálu jaderného zařízení nebo na pracovišti IV. kategorie a návrh poskytování součinnosti na nápravě stavu po radiační havárii v zóně havarijního plánování, pokud odezva již byla ukončena,
	h) návrh opatření, která je nutné provést k zamezení a snížení opětovné možnosti výskytu vzniklé radiační mimořádné události.

	(2) Zpráva je předkládána Úřadu do jednoho měsíce od data vyhlášení radiační mimořádné události prvního a druhého stupně a do tří měsíců od data vyhlášení radiační mimořádné události třetího stupně a každé 3 měsíce po dobu trvání odezvy.
	(3) Záznamy a písemné zprávy o radiačních mimořádných událostech se evidují a archivují nejméně po dobu 5 let od data vyhlášení radiační mimořádné události prvního stupně a po dobu 50 let od data vyhlášení radiační mimořádné události druhého a třetího...

	§ 20

	Požadavky k nápravě stavu po radiační havárii
	(1) Úřad v rámci optimalizované ochrany při správě oblasti kontaminované v důsledku vzniklé radiační havárie s uvážením výsledků monitorování radiační situace v této oblasti prováděného v souladu s ustanovením § 185 písmeno u) zákona:
	a) vymezí oblast kontaminovanou v důsledku vzniklé radiační havárie a identifikuje radiační havárií postižené jednotlivce z obyvatelstva,
	b) stanoví cíle nápravy stavu v oblasti vymezené podle bodu a),
	c) reviduje s uvážením vzniklé existující radiační situaci stanovené referenční úrovně a operační zásahové úrovně,
	d) zváží potřebu a rozsah ochranných opatření vztahujících se na kontaminovanou oblast a jednotlivce z obyvatelstva podle bodu a),
	e) zváží potřebu zamezení nebo kontroly přístupu do kontaminované oblasti nebo omezení pro životní podmínky v této oblasti


	f) posoudí rozložení dávek, které je výsledkem provádění nápravy a zváží další potřebu a rozsah ochranných opatření vedoucích ke snížení veškerých ozáření, která stále překračují referenční úroveň.
	g) posoudí ozáření různých skupin obyvatelstva a navrhne prostředky vhodné pro kontrolu vlastního ozáření jednotlivců z obyvatelstva;
	Body a), b), d), e), f) a g) jsou součástí návrhu podle § 185 písmeno y).
	(2) Pokud ve spravované oblasti s dlouhotrvající zbytkovou kontaminací je umožněno bydlení a obnova sociálních a hospodářských činností, Úřad pro potřeby neustálé kontroly ozáření za účelem vytvoření životních podmínek, které lze považovat za normální...
	a) stanoví vhodné referenční úrovně;
	b) zváží potřebu dekontaminačních a sanačních opatření;
	c) případně podle velikosti dlouhodobé zbytkové kontaminace vymezí podoblast.
	(3) Držitel povolení, v důsledku jehož činnosti došlo k radiační havárii, při provádění nápravy stavu po radiační havárii v areálu jaderného zařízení nebo na pracovišti IV. kategorie, které není jaderným zařízením:
	a) vymezí v areálu nebo na pracovišti oblast kontaminovanou v důsledku vzniklé radiační havárie a identifikuje radiační havárií v areálu nebo na pracovišti postižené osoby,
	b) stanoví cíle nápravy stavu v oblasti vymezené podle bodu a),
	c) reviduje s uvážením vzniklé existující radiační situace stanovené operační zásahové úrovně, popřípadě i havarijní akční úrovně,
	d) zváží potřebu a rozsah ochranných opatření vztahujících se na osoby provádějící nápravu,
	e) zváží potřebu zamezení nebo kontroly přístupu do kontaminované oblasti vymezené podle bodu a)
	f) posoudí rozložení dávek osob podle bodu d), které je výsledkem provádění nápravy a zváží další potřebu a rozsah ochranných opatření vedoucích ke snížení veškerých ozáření, která stále překračují referenční úroveň,
	g) stanoví podmínky, za nichž je možné obnovit provoz jaderného zařízení nebo na pracovišti IV. kategorie, které není jaderným zařízením.

	Požadavky na obsah dokumentace týkající se zajištění zvládání radiačních mimořádných událostí pro povolovanou činnost
	§ 21
	Požadavky na obsah záměru zajištění zvládání radiační mimořádné události
	Záměr zajištění zvládání radiační mimořádné události obsahuje:
	a) úvodní část, ve které se uvádí
	1. základní údaje týkající se žadatele v  souladu s údaji uvedenými v žádosti o povolení atomového zákona,
	2. předmět a rozsah činnosti, o jejíž povolení žádá, v souladu s údaji obsaženými v § 9 atomového zákona, včetně komunikačního spojení na držitele povolení,
	3. výčet pracovišť a jednotlivých činností dle § 9 atomového zákona,
	4. předpokládané určení místa provádění povolované činnosti nebo popis areálu jaderného zařízení, včetně znázornění jeho plánovaného půdorysu v mapě, a stručná charakteristika zdrojů ionizujícího záření, s nimiž se předpokládá, že bude povolená činnos...
	5. výčet předpokládaných sousedících osob,

	b) rozvahu o radiačních mimořádných událostech připadajících v úvahu v rámci výstavby, uvádění do provozu, provozu a vyřazování jaderného zařízení z provozu, jejich zařazení do stupně
	c) předběžné vymezení areálu jaderného zařízení v mapě,
	d) v návaznosti na radiační mimořádnou událost podle písmene b) rozvahu o možných dopadech na obyvatelstvo v okolí, o případných opatřeních na jeho ochranu a o případné potřebě stanovení zóny havarijního plánování,
	e) v návaznosti na radiační mimořádnou událost podle písmene b) rozvahu o možných dopadech na osoby vyskytující se v areálu jaderného zařízení o případných opatřeních na jejich ochranu, nebo na sousedící osoby uvažované podle písmene a) bodu 5
	f) v návaznosti na radiační mimořádnou událost podle písmene b) rozvahu o systému pro řízení a provedení odezvy a její zajištění v rámci projektu jaderného zařízení,
	g) popis možnosti ovlivnění jaderného zařízení vznikem radiační mimořádné události u sousedící osoby a možnosti ovlivnění sousedící osoby radiační mimořádnou událostí podle písmene b),
	h) vazbu povolované činnosti podle § 9 atomového zákona k případnému již schválenému vnitřnímu havarijnímu plánu téhož držitele povolení vztahujícímu se k areálu jaderného zařízení nebo pracovišti, nacházejícímu se v těsné blízkosti umístění jaderného...

	§ 22
	Požadavky na obsah analýzy a hodnocení pro období od zahájení výstavby jaderného zařízení do zahájení jeho vyřazování z provozu

	Analýza a hodnocení pro období od zahájení výstavby jaderného zařízení do zahájení jeho vyřazování z provozu obsahuje:
	a) výčet v úvahu připadajících radiačních mimořádných událostí, včetně příčin jejich vzniku při provádění činností souvisejících s využíváním jaderné energie a jejich zařazení do stupně podle § 2; součástí výčtu je možnost současného vzniku radiačních...
	b) zjištění rozsahu dopadů radiačních mimořádných událostí uvažovaných podle písmene a) a možného ohrožení uniklými radioaktivní látky a ionizujícím zářením osob a životního prostředí a zařazení jaderného zařízení do kategorie ohrožení podle § 3,
	c) určení možných scénářů průběhů radiačních mimořádných událostí, které mohou vyústit v radiační mimořádnou událost druhého nebo třetího stupně,
	d) výběr reprezentativních scénářů uvažovaných podle písmene b) pro radiační mimořádné události třetího stupně uvažované podle písmene c) a hodnocení možné potřeby zavádění neodkladných ochranných opatření vně areálu jaderného zařízení,
	e) hodnocení frekvence výskytu radiační mimořádné události třetího stupně uvažované podle písmene d), která má nejzávažnější dopady.

	§ 23
	Požadavky na obsah vnitřního havarijního plánu
	Vnitřní havarijní plán obsahuje:
	a) úvodní část, ve které se uvádí
	1. popis areálu jaderného zařízení po dobu výstavby jaderného zařízení, včetně znázornění jeho půdorysu v mapě, a stručná charakteristika zdrojů ionizujícího záření, s nimiž budeS Spo dobu výstavby nakládáno,
	2. výčet sousedících osob
	3. zařazení jaderného zařízení do kategorie ohrožení podle § 3

	b) uvažované radiační mimořádné události v rámci jednotlivých stupňů připadající v úvahu v průběhu výstavby s uvedením způsobů jejich zjišťování a výčtu veličin, parametrů a skutečností podle § 5, zařazení do stupně a výčet uvažovaných operativních kr...
	c) popis možnosti vzájemného ovlivnění výstavby jaderného zařízení a provádění dříve podle § 9 povolených činností vznikem radiační mimořádné události v areálu jaderného zařízení,
	d) možnosti ovlivnění sousedící osoby vznikem radiační mimořádné události při výstavbě
	e) popis způsobů a systémů vyhlášení radiační mimořádných událostí podle § 7,
	f) popis organizační struktury pro řízení a provádění odezvy, včetně určení osob řídících a provádějících odezvu, určení osoby odpovědné za zařazení vzniklé radiační mimořádné události do stupně podle § 2, výčtu zasahujících osob, výčtu údajů o okamži...
	g) zásady a cíle činností při odezvě na jednotlivé radiační mimořádné události uvažované podle písmene b),
	h) popis způsobů zajištění omezení havarijního ozáření podle § 9, odstavec 1, 2 a 3,
	i) popis způsobů zdravotnického zajištění podle § 11,
	j) rozvaha o způsobech informování ohroženého obyvatelstva v zóně havarijního plánování v případě vzniku radiační mimořádné události třetího stupně podle § 12,
	k) popis způsobů prověřování připravenosti na odezvu podle § 13,
	l) popis způsobu ukončení odezvy na vzniklou radiační mimořádnou událost a rozvaha o zahájení nápravy stavu po radiační havárii podle § 20, odst. 4,
	m) seznam osob a orgánů podle § 137, odstavec 2 písmeno b) a c)  zákona, včetně jejich komunikačních údajů,
	n) popis způsobu a rozsah dokumentování připravenosti podle § 17 odstavec 2,
	o) přílohy, kterými jsou
	1. seznam zásahových instrukcí,
	2. mapa se zakresleným půdorysem areálu jaderného zařízení,
	3. formuláře vyhlášení mimořádné události a průběhu odezvy.


	§ 24
	Požadavky na obsah návrhu na stanovení zóny havarijního plánování
	Návrh na stanovení zóny havarijního plánování obsahuje
	a) výčet možných radiačních mimořádných událostí třetího stupně, uvedený v analýze a hodnocení podle § 22, u nichž byla vyhodnocena podle bodu e) frekvence výskytu větší nebo rovnou 10P-7P/rok,
	b) popis předpokládaného vývoje a průběhu jednotlivých radiačních mimořádných událostí třetího stupně uvažovaných podle písmene a). Tento popis se doloží výpočtem, který zahrne vliv meteorologických podmínek na šíření uniklých radioaktivních látek v o...
	1. pravděpodobného místa na jaderném zařízení, v němž by při dané radiační mimořádné události třetího stupně došlo k úniku radioaktivních látek nebo šíření ionizujícího záření,
	2. časového průběhu radiační mimořádné události,
	3. časového průběhu uvolňování radioaktivních látek a šíření ionizujícího záření,
	4. výčtu uvolňovaných radioaktivních látek a odhadu jejich aktivity,

	c) výčet možných následků radiačních mimořádných událostí třetího stupně provedený v návaznosti na výpočet podle písmene b), včetně posouzení možnosti havarijního  ozáření osob a následků tohoto ozáření, posouzení možnosti překročení referenčních hodn...
	d) návrh velikosti zóny havarijního plánování ve formě kruhové plochy s uvedením zeměpisných souřadnic středu kruhu a velikostí jeho poloměru, přičemž zóna havarijního plánování se v okolí jaderného zařízení vymezuje jako kruhová plocha ohraničená vně...
	e) geografické vymezení návrhu zóny havarijního plánování podle bodu d) zakreslením do mapy s uvedením zeměpisných souřadnic středu kruhu a velikosti jeho poloměru a výčtem všech obcí do zóny zahrnutých.

	§ 25
	Požadavky na obsah vnitřního havarijního plánu
	Vnitřní havarijní plán obsahuje:
	a) úvodní část, ve které se uvádí
	1. popis areálu jaderného zařízení, včetně znázornění jeho půdorysu v mapě, a stručná charakteristika zdrojů ionizujícího záření, s nimiž bude nakládáno,
	2. výčet pracovišť se zdroji ionizujícího záření a jednotlivých činností dle § 9 zákona, na něž se plán bude vztahovat,
	3. výčet sousedících osob, včetně komunikačního spojení na ně a údaje o tom, zda tyto sousedící osoby provádějí činnosti podle tohoto zákona,
	4. zařazení jaderného zařízení do kategorie ohrožení,

	b) uvažované radiační mimořádné události v rámci jednotlivých stupňů připadající v úvahu v průběhu prvního fyzikálního spouštění jaderného zařízení, prvního energetického spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem s uvedením způsobů jejich zjiš...
	c) popis možnosti vzájemného ovlivnění prvního fyzikálního spouštění jaderného zařízení, prvního energetického spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem a provádění dříve podle § 9 povolených činností vznikem radiační mimořádné události v areá...
	d) možnosti ovlivnění sousedící osoby vznikem radiační mimořádné události při prvního fyzikálního spouštění jaderného zařízení, prvního energetického spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem
	e) popis způsobů a systémů vyhlášení radiační mimořádných událostí podle § 7,
	f) popis organizační struktury pro řízení a provádění odezvy, včetně určení osob řídících a provádějících odezvu, určení osoby odpovědné za zařazení vzniklé radiační mimořádné události do stupně podle § 2, výčtu zasahujících osob, výčtu údajů o okamži...
	g) zásady a cíle činností při odezvě na jednotlivé radiační mimořádné události uvažované podle písmene b),
	h) popis způsobů zajištění omezení havarijního ozáření podle § 9, odstavec 1, 2 a 3
	i) popis způsobů zdravotnického zajištění podle § 11,
	j) popis způsobů informování ohroženého obyvatelstva v zóně havarijního plánování v případě vzniku radiační mimořádné události třetího stupně podle § 12,
	k) popis způsobů prověřování připravenosti na odezvu podle § 13,
	l) popis způsobu ukončení odezvy na vzniklou radiační mimořádnou událost a zahájení nápravy stavu po radiační havárii podle § 20, odst. 4,
	m) seznam osob a orgánů podle § 137, odstavec 2 písmeno b) a c) zákona, včetně jejich komunikačních údajů,
	n) popis způsobu a rozsah dokumentování připravenosti podle § 1 odstavec 2,
	o) přílohy, kterými jsou
	1. seznam zásahových instrukcí,
	2. mapa se zakresleným půdorysem areálu jaderného zařízení,
	3. formuláře vyhlášení radiační mimořádné události, průběhu odezvy a náhradního faxového sdělení Úřadu o aktuálním stavu předávaných údajů okamžitém stavu technologie jaderného zařízení a o radiační situaci v areálu jaderného zařízení.


	§ 26
	Požadavky na obsah vnitřního havarijního plánu
	Vnitřní havarijní plán obsahuje
	a) úvodní část, ve které se uvádí
	1. popis areálu jaderného zařízení, včetně znázornění jeho půdorysu v mapě, a stručná charakteristika zdrojů ionizujícího záření, s nimiž bude nakládáno,
	2. výčet pracovišť se zdroji ionizujícího záření a jednotlivých činností dle § 9 zákona, na něž se plán bude vztahovat,
	3. výčet sousedících osob, včetně komunikačního spojení na ně a údaje o tom, zda tyto sousedící osoby provádějí činnosti podle tohoto zákona,
	4. zařazení jaderného zařízení do kategorie ohrožení,

	b) uvažované radiační mimořádné události v rámci jednotlivých stupňů připadající v úvahu v průběhu prvního fyzikálního spouštění jaderného zařízení, prvního energetického spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem s uvedením způsobů jejich zjiš...
	c) popis možnosti vzájemného ovlivnění uvádění jaderného zařízení bez jaderného reaktoru do provozu a provádění dříve podle § 9 povolených činností vznikem radiační mimořádné události v areálu jaderného zařízení,
	d) možnosti ovlivnění sousedící osoby vznikem radiační mimořádné události při uvádění jaderného zařízení bez jaderného reaktoru do provozu,
	e) popis způsobů a systémů vyhlášení radiační mimořádných událostí podle § 7,
	f) popis organizační struktury pro řízení a provádění odezvy, včetně určení osob řídících a provádějících odezvu, určení osoby odpovědné za zařazení vzniklé radiační mimořádné události do stupně podle § 2, výčtu zasahujících osob,
	g) zásady a cíle činností při odezvě na jednotlivé radiační mimořádné události uvažované podle písmene b),
	h) popis způsobů zajištění omezení havarijního ozáření podle § 9, odstavec 1, 2 a 3,
	i) popis způsobů zdravotnického zajištění podle § 11,
	j) popis způsobů informování ohroženého obyvatelstva v zóně havarijního plánování v případě vzniku radiační mimořádné události třetího stupně podle § 12,
	k) popis způsobů prověřování připravenosti na odezvu podle § 13,
	l) popis způsobu ukončení odezvy na vzniklou radiační mimořádnou událost a zahájení nápravy stavu po radiační havárii podle § 20, odst. 4,
	m) seznam osob a orgánů podle § 137, odstavec 2 písmeno b) a c) zákona, včetně jejich komunikačních údajů,
	n) popis způsobu a rozsah dokumentování připravenosti podle § 17 odstavec 2,
	o) přílohy, kterými jsou
	1. seznam zásahových instrukcí,
	2. mapa se zakresleným půdorysem areálu jaderného zařízení,
	3. formuláře vyhlášení radiační mimořádné události, průběhu odezvy,


	§ 27
	Požadavky na obsah vnitřního havarijního plánu
	Vnitřní havarijní plán obsahuje:
	a) úvodní část, ve které se uvádí
	1. popis areálu jaderného zařízení, včetně znázornění jeho půdorysu v mapě, a stručná charakteristika zdrojů ionizujícího záření, s nimiž bude nakládáno,
	2. výčet pracovišť se zdroji ionizujícího záření a jednotlivých činností dle § 9 zákona, na něž se plán bude vztahovat
	3. výčet sousedících osob, včetně komunikačního spojení na ně a údaje o tom, zda tyto sousedící osoby provádějí činnosti podle tohoto zákona
	4. zařazení jaderného zařízení do kategorie ohrožení,

	b) uvažované radiační mimořádné události v rámci jednotlivých stupňů připadající v úvahu při provozu jaderného zařízení s uvedením způsobů jejich zjišťování a výčtu veličin, parametrů a skutečností podle § 5, zařazení do stupně a výčet uvažovaných ope...
	c) popis možnosti vzájemného ovlivnění provozu jaderného zařízení a provádění dříve podle § 9 povolených činností vznikem radiační mimořádné události v areálu jaderného zařízení,
	d) možnosti ovlivnění sousedící osoby vznikem radiační mimořádné události při provozu jaderného zařízení,
	e) popis způsobů a systémů vyhlášení radiační mimořádných událostí podle § 7,
	f) popis organizační struktury pro řízení a provádění odezvy, včetně určení osob řídících a provádějících odezvu, určení osoby odpovědné za zařazení vzniklé radiační mimořádné události do stupně podle § 2, výčtu zasahujících osob, výčtu údajů o okamži...
	g) zásady a cíle činností při odezvě na jednotlivé radiační mimořádné události uvažované podle písmene b),
	h) popis způsobů zajištění omezení havarijního ozáření podle § 9, odstavec 1, 2  a 3,
	i) popis způsobů zdravotnického zajištění podle § 11,
	j) popis způsobů informování ohroženého obyvatelstva v zóně havarijního plánování v případě vzniku radiační mimořádné události třetího stupně podle § 12,
	k) popis způsobů prověřování připravenosti na odezvu podle § 13,
	l) popis způsobu ukončení odezvy na vzniklou radiační mimořádnou událost a zahájení nápravy stavu po radiační havárii podle § 20, odst. 4,
	m) seznam osob a orgánů podle § 137, odstavec 2 písmeno b) a c)  zákona, včetně jejich komunikačních údajů,
	n) popis způsobu a rozsah dokumentování připravenosti podle § 17 odstavec 2,
	o) přílohy, kterými jsou
	1. seznam zásahových instrukcí,
	2. mapa se zakresleným půdorysem areálu jaderného zařízení,
	3. formuláře vyhlášení radiační mimořádné události, průběhu odezvy a náhradního faxového sdělení Úřadu o aktuálním stavu předávaných údajů okamžitém stavu technologie jaderného zařízení a o radiační situaci v areálu jaderného zařízení.


	§ 28
	Požadavky na obsah analýzy a hodnocení pro jednotlivé etapy vyřazování z provozu

	Analýza a hodnocení pro období pro danou etapu vyřazování jaderného zařízení z provozu obsahuje:
	a) výčet v úvahu připadajících radiačních mimořádných událostí, včetně příčin jejich vzniku při dané etapě vyřazování z provozu a jejich zařazení do stupně podle § 2; součástí výčtu je možnost současného vzniku radiačních mimořádných událostí na vyřaz...
	b) zjištění rozsahu dopadů radiačních mimořádných událostí uvažovaných podle písmene a) a možného ohrožení uniklými radioaktivní látky a šířícími se ionizujícím zářením životního prostředí a zařazení jaderného zařízení do kategorie ohrožení podle § 3,
	c) určení možných scénářů průběhů radiačních mimořádných událostí, které mohou vyústit v radiační mimořádnou událost druhéh nebo třetího stupně,
	d) výběr reprezentativních scénářů uvažovaných podle písmene b) pro radiační mimořádné události třetího stupně uvažované podle písmene c) a hodnocení možné potřeby zavádění neodkladných ochranných opatření vně areálu jaderného zařízení,
	e) hodnocení frekvence výskytu radiační mimořádné události třetího stupně uvažované podle písmene d), která má nejzávažnější dopady,
	f) popis rozdílů proti stavu, kdy jaderné zařízení bylo v provozu, nebo proti stavu v rámci předchozí etapy vyřazování.

	§ 29
	Požadavky na obsah vnitřního havarijního plánu
	Vnitřní havarijní plán obsahuje:
	a) úvodní část, ve které se uvádí
	1. popis areálu jaderného zařízení, včetně znázornění jeho půdorysu v mapě, a stručná charakteristika zdrojů ionizujícího záření, s nimiž bude nakládáno,
	2. výčet pracovišť se zdroji ionizujícího záření a jednotlivých činností dle § 9 zákona, na něž se plán bude vztahovat,
	popis pracoviště a zdroje ionizujícího záření ,které bude vyřazováno
	3. výčet sousedících osob, včetně komunikačního spojení na ně a údaje o tom, zda tyto sousedící osoby provádějí činnosti podle tohoto zákona,
	4. zařazení jaderného zařízení do kategorie ohrožení,

	b) uvažované radiační mimořádné události v rámci jednotlivých stupňů připadající v úvahu v průběhu jednotlivých etap vyřazování jaderného zařízení z provozu s uvedením způsobů jejich zjišťování a výčtu veličin, parametrů a skutečností podle § 5, zařaz...
	c) popis možnosti vzájemného ovlivnění jednotlivých etap vyřazování jaderného zařízení z provozu a provádění dříve podle § 9 povolených činností vznikem radiační mimořádné události v areálu jaderného zařízení,
	d) možnosti ovlivnění sousedící osoby vznikem radiační mimořádné události při jednotlivých etapách vyřazování jaderného zařízení z provozu
	e) popis způsobů a systémů vyhlášení radiační mimořádných událostí podle § 7,
	f) popis organizační struktury pro řízení a provádění odezvy, včetně určení osob řídících a provádějících odezvu, určení osoby odpovědné za zařazení vzniklé radiační mimořádné události do stupně podle § 2, výčtu zasahujících osob,
	g) zásady a cíle činností při odezvě na jednotlivé radiační mimořádné události uvažované podle písmene b),
	h) popis způsobů zajištění omezení havarijního ozáření podle § 9, odstavec 1, 2 a 3,
	i) popis způsobů zdravotnického zajištění podle § 11,
	j) popis způsobů informování ohroženého obyvatelstva v zóně havarijního plánování v případě vzniku radiační mimořádné události třetího stupně podle § 12,
	k) popis způsobů prověřování připravenosti na odezvu podle § 13,
	l) popis způsobu ukončení odezvy na vzniklou radiační mimořádnou událost a zahájení nápravy stavu po radiační havárii podle § 20, odst. 4,
	m) seznam osob a orgánů podle § 137, odstavec 2 písmeno b) a c) zákona, včetně jejich komunikačních údajů,
	n) popis způsobu a rozsah dokumentování připravenosti podle § 17 odstavec 2,
	o) přílohy, kterými jsou
	1. seznam zásahových instrukcí,
	2. mapa se zakresleným půdorysem areálu jaderného zařízení,
	3. formuláře vyhlášení radiační mimořádné události, průběhu odezvy.


	§ 30
	Požadavky na obsah návrhu na úpravu zóny havarijního plánování
	Návrh na úpravu zóny havarijního plánování obsahuje:
	a) výčet možných radiačních mimořádných událostí třetího stupně, uvedený v analýze a hodnocení podle § 28, u nichž byla vyhodnocena podle bodu e) frekvence výskytu větší nebo rovnou 10P-7P/rok,
	b) popis předpokládaného vývoje a průběhu jednotlivých radiačních mimořádných událostí třetího stupně uvažovaných podle písmene a). Tento popis se doloží výpočtem, který zahrne vliv meteorologických podmínek na šíření uniklých radioaktivních látek v o...
	1. pravděpodobného místa na jaderném zařízení, v němž by při dané radiační mimořádné události třetího stupně došlo k úniku radioaktivní látků nebo šíření ionizujícího záření,
	2. časového průběhu radiační mimořádné události,
	3. časového průběhu uvolňování radioaktivních látek nebo šíření ionizujícího záření,
	4. výčtu uvolňovaných radioaktivních látek a odhadu jejich aktivity,

	c) výčet možných následků radiačních mimořádných událostí třetího stupně provedený v návaznosti na výpočet podle písmene b), včetně posouzení možnosti havarijního ozáření osob a následků tohoto ozáření, posouzení možnosti překročení referenčních hodno...
	d) popis rozdílů oproti stanovené zóně havarijního plánovaní s odůvodněním těchto rozdílů
	e) návrh velikosti zóny havarijního plánování ve formě kruhové plochy s uvedením zeměpisných souřadnic středu kruhu a velikostí jeho poloměru, přičemž zóna havarijního plánování se v okolí jaderného zařízení vymezuje jako kruhová plocha ohraničená vně...
	f) geografické vymezení návrhu zóny havarijního plánování podle bodu d) zakreslením do mapy s uvedením zeměpisných souřadnic středu kruhu a velikosti jeho poloměru a výčtem všech obcí do zóny zahrnutých.

	§ 31
	Požadavky na obsah záměru zajištění zvládání radiační mimořádné události
	Záměr zajištění zvládání radiační mimořádné události obsahuje:
	a) úvodní část, ve které se uvádí
	1. základní údaje týkající se žadatele v  souladu s údaji uvedenými v žádosti o povolení atomového zákona,
	2. předmět a rozsah činnosti, o jejíž povolení žádá, v souladu s údaji obsaženými v § 9 atomového zákona, včetně komunikačního spojení na držitele povolení,
	3. výčet pracovišť a jednotlivých činností dle § 9 atomového zákona,
	4. předpokládané určení místa provádění povolované činnosti nebo popis pracoviště IV. kategorie, které není jaderným zařízením, včetně znázornění jeho plánovaného půdorysu v mapě, a stručná charakteristika zdrojů ionizujícího záření, s nimiž se předpo...
	5. výčet předpokládaných sousedících osob,

	g) rozvahu o radiačních mimořádných událostech připadajících v úvahu v rámci výstavby, uvádění do provozu, provozu a vyřazování jaderného zařízení z provozu, jejich zařazení do stupně
	h) v návaznosti na radiační mimořádnou událost podle písmene b) rozvahu o možných dopadech na obyvatelstvo v okolí, o případných opatřeních na jeho ochranu a o případné potřebě stanovení zóny havarijního plánování,
	i) v návaznosti na radiační mimořádnou událost podle písmene b) rozvahu o možných dopadech na osoby vyskytující se v prostorách pracoviště IV. kategorie, které není jaderným zařízením, o případných opatřeních na jejich ochranu, nebo na sousedící osoby...
	j) v návaznosti na radiační mimořádnou událost podle písmene b) rozvahu o systému pro řízení a provedení odezvy a její zajištění v rámci projektu jaderného zařízení,
	k) popis možnosti ovlivnění pracoviště IV. kategorie, které není jaderným zařízením, vznikem radiační mimořádné události u sousedící osoby a možnosti ovlivnění sousedící osoby radiační mimořádnou událostí podle písmene b),
	l) vazbu povolované činnosti podle § 9 atomového zákona k případnému již schválenému vnitřnímu havarijnímu plánu téhož držitele povolení vztahujícímu se k pracovišti, nacházejícímu se v těsné blízkosti umístění pracoviště IV. kategorie, které není jad...

	§ 32
	Požadavky na obsah analýzy a hodnocení pro provoz pracoviště III. nebo IV. kategorie

	Analýza a hodnocení pro provoz pracoviště III. nebo IV. kategorie obsahuje:
	a) výčet v úvahu připadajících radiačních mimořádných událostí, včetně příčin jejich vzniku při provádění činností v rámci plánovaných expozičních situací a jejich zařazení do stupně podle § 2; součástí výčtu je možnost současného vzniku radiační mimo...
	b) zjištění rozsahu dopadů radiačních mimořádných událostí uvažovaných podle písmene a) a možného ohrožení životního prostředí uniklými radioaktivními látkami nebo šířícím se ionizujícím zářením a zařazení pracoviště III. nebo IV. kategorie do kategor...
	c) určení možných scénářů průběhů radiačních mimořádných událostí, které mohou vyústit v radiační mimořádnou událost druhého nebo třetího stupně,
	d) výběr reprezentativních scénářů uvažovaných podle písmene b) pro radiační mimořádné událostí třetího stupně uvažované podle písmene c) a hodnocení možné potřeby zavádění neodkladných ochranných opatření vně pracoviště III. nebo IV. kategorie,
	e) hodnocení frekvence výskytu radiační mimořádné události třetího stupně uvažované podle písmene d), která má nejzávažnější dopady.

	§ 33
	Požadavky na obsah vnitřního havarijního plánu
	Vnitřní havarijní plán obsahuje:
	a) úvodní část, ve které se uvádí
	1. popis pracoviště III. nebo IV. kategorie, včetně znázornění jeho půdorysu v mapě, a stručná charakteristika zdrojů ionizujícího záření, s nimiž bude po dobu provozu nakládáno,
	2. výčet sousedících osob
	3. zařazení pracoviště III. nebo IV. kategorie do kategorie ohrožení podle § 3,

	b) uvažované radiační mimořádné události v rámci jednotlivých stupňů připadající v úvahu při provozu s uvedením způsobů jejich zjišťování a výčtu veličin, parametrů a skutečností podle § 5, zařazení do stupně a výčet uvažovaných operativních kritérií ...
	c) popis možnosti vzájemného ovlivnění provozu pracoviště III. nebo IV. kategorie a provádění dříve podle § 9 povolených činností vznikem radiační mimořádné události na pracovišti,
	d) možnosti ovlivnění sousedící osoby vznikem radiační mimořádné události při provozu
	e) popis způsobů a systémů vyhlášení radiační mimořádných událostí podle § 7,
	f) popis organizační struktury pro řízení a provádění odezvy, včetně určení osob řídících a provádějících odezvu, určení osoby odpovědné za zařazení vzniklé radiační mimořádné události do stupně podle § 2, výčtu zasahujících osob,
	g) zásady a cíle činností při odezvě na jednotlivé radiační mimořádné události uvažované podle písmene b),
	h) popis způsobů zajištění omezení havarijního ozáření podle § 9, odstavec 1, 2 a 3,
	i) popis způsobů zdravotnického zajištění podle § 11,
	j) popis způsobů informování ohroženého obyvatelstva v zóně havarijního plánování v případě vzniku radiační mimořádné události třetího stupně podle § 12,
	k) popis způsobů prověřování připravenosti na odezvu podle § 13,
	l) popis způsobu ukončení odezvy na vzniklou radiační mimořádnou událost a zahájení nápravy stavu po radiační havárii podle § 20, odst. 4,
	m) seznam osob a orgánů podle § 137, odstavec 2 písmeno b) a c) zákona, včetně jejich komunikačních údajů,
	n) popis způsobu a rozsah dokumentování připravenosti podle § 17 odstavec 2,
	o) přílohy, kterými jsou
	1. seznam zásahových instrukcí,
	2. mapa se zakresleným půdorysem areálu jaderného zařízení,
	3. formuláře vyhlášení mimořádné události a průběhu odezvy.


	§ 34
	Požadavky na obsah návrhu na stanovení zóny havarijního plánování
	Návrh na stanovení zóny havarijního plánování obsahuje:
	a) výčet možných radiačních mimořádných událostí třetího stupně, uvedený v analýze a hodnocení podle § 32, u nichž byla vyhodnocena podle bodu e) frekvence výskytu větší nebo rovnou 10P-7P/rok,
	b) popis předpokládaného vývoje a průběhu jednotlivých radiačních mimořádných událostí třetího stupně uvažovaných podle písmene a). Tento popis se doloží výpočtem, který zahrne vliv meteorologických podmínek na šíření uniklých radioaktivních látek v o...
	1. pravděpodobného místa na pracovišti III. nebo IV. kategorie, v němž by při dané radiační mimořádné události třetího stupně došlo k úniku radioaktivních látek nebo šíření ionizujícího záření,
	2. časového průběhu radiační mimořádné události,
	3. časového průběhu uvolňování radioaktivních látek nebo šíření ionizujícího záření,
	4. výčtu uvolňovaných radioaktivních látek a odhadu jejich aktivity,

	c) výčet možných následků radiačních mimořádných událostí třetího stupně provedený v návaznosti na výpočet podle písmene b), včetně posouzení možnosti havarijního ozáření osob a následků tohoto ozáření, posouzení možnosti překročení referenčních hodno...
	d) návrh velikosti zóny havarijního plánování ve formě kruhové plochy s uvedením zeměpisných souřadnic středu kruhu a velikostí jeho poloměru, přičemž zóna havarijního plánování se v okolí pracoviště III. nebo IV. kategorie vymezuje jako kruhová ploch...
	e) geografické vymezení návrhu zóny havarijního plánování podle bodu d) zakreslením do mapy s uvedením zeměpisných souřadnic středu kruhu a velikosti jeho poloměru a výčtem všech obcí do zóny zahrnutých.

	§ 35
	Požadavky na obsah analýzy a hodnocení pro vyřazování z provozu

	Analýza a hodnocení pro jednotlivé etapy vyřazování z provozu pracoviště III. nebo IV. kategorie obsahuje:
	a) výčet v úvahu připadajících radiačních mimořádných událostí, včetně příčin jejich vzniku při provádění činností v rámci plánovaných expozičních situací a jejich zařazení do stupně podle § 2; součástí výčtu je možnost současného vzniku radiační mimo...
	m) zjištění rozsahu dopadů radiačních mimořádných událostí uvažovaných podle písmene a) a možného ohrožení životního prostředí uniklými radioaktivními látkami nebo šířícím se ionizujícím zářením a zařazení pracoviště III. nebo IV. kategorie do kategor...
	n) určení možných scénářů průběhů radiačních mimořádných událostí, které mohou vyústit v radiační mimořádnou událost druhého nebo třetího stupně,
	o) výběr reprezentativních scénářů uvažovaných podle písmene b) pro radiační mimořádné události třetího stupně uvažované podle písmene c) a hodnocení možné potřeby zavádění neodkladných ochranných opatření vně pracoviště III. nebo IV. kategorie,
	p) hodnocení frekvence výskytu radiační mimořádné události třetího stupně uvažované podle písmene d), která má nejzávažnější dopady.

	§ 36
	Požadavky na obsah vnitřního havarijního plánu
	Vnitřní havarijní plán obsahuje:
	a) úvodní část, ve které se uvádí
	1. popis pracoviště III. nebo IV. kategorie, včetně znázornění jeho půdorysu v mapě, a stručná charakteristika zdrojů ionizujícího záření, s nimiž bude po dobu vyřazování z provozu nakládáno,
	2. výčet sousedících osob
	3. zařazení pracoviště III. nebo IV. kategorie do kategorie ohrožení podle § 3,

	b) uvažované radiační mimořádné události v rámci jednotlivých stupňů připadající v úvahu při vyřazování z provozu s uvedením způsobů jejich zjišťování a výčtu veličin, parametrů a skutečností podle § 5, zařazení do stupně a výčet uvažovaných operativn...
	c) popis možnosti vzájemného ovlivnění vyřazování pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu a provádění jiných podle § 9 povolených činností vznikem radiační mimořádné události na pracovišti,
	d) možnosti ovlivnění sousedící osoby vznikem radiační mimořádné události při provozu
	e) popis způsobů a systémů vyhlášení radiační mimořádných událostí podle § 7,
	f) popis organizační struktury pro řízení a provádění odezvy, včetně určení osob řídících a provádějících odezvu, určení osoby odpovědné za zařazení vzniklé radiační mimořádné události do stupně podle § 2, výčtu zasahujících osob,
	g) zásady a cíle činností při odezvě na jednotlivé radiační mimořádné události uvažované podle písmene b),
	h) popis způsobů zajištění omezení havarijního ozáření podle § 9, odstavec 1, 2 a 3,
	i) popis způsobů zdravotnického zajištění podle § 11,
	j) popis způsobů informování ohroženého obyvatelstva v zóně havarijního plánování v případě vzniku radiační mimořádné události třetího stupně podle § 12,
	k) popis způsobů prověřování připravenosti na odezvu podle § 13,
	l) popis způsobu ukončení odezvy na vzniklou radiační mimořádnou událost a zahájení nápravy stavu po radiační havárii podle § 20, odst. 4,
	m) seznam osob a orgánů podle § 137, odstavec 2 písmeno b) a c) zákona, včetně jejich komunikačních údajů,
	n) popis způsobu a rozsah dokumentování připravenosti podle § 17 odstavec 2,
	o) přílohy, kterými jsou
	1. seznam zásahových instrukcí,
	2. mapa se zakresleným půdorysem areálu jaderného zařízení,
	3. formuláře vyhlášení mimořádné události a průběhu odezvy.


	§ 37
	Požadavky na obsah návrhu na úpravu zóny havarijního plánování
	Návrh na úpravu zóny havarijního plánování obsahuje:
	a) výčet možných radiačních mimořádných událostí třetího stupně, uvedený v analýze a hodnocení podle § 35, u nichž byla vyhodnocena podle bodu e) frekvence výskytu větší nebo rovnou 10P-7P/rok,
	b) popis předpokládaného vývoje a průběhu jednotlivých radiačních mimořádných událostí třetího stupně uvažovaných podle písmene a). Tento popis se doloží výpočtem, který zahrne vliv meteorologických podmínek na šíření uniklých radioaktivních látek v o...
	1. pravděpodobného místa na pracoviště III. nebo IV. kategorie, v němž by při dané radiační mimořádné události třetího stupně došlo k úniku radioaktivních látek nebo šíření ionizujícího záření,
	2. časového průběhu radiační mimořádné události,
	3. časového průběhu uvolňování radioaktivních látek a šíření ionizujícího záření,
	4. výčtu uvolňovaných radioaktivních látek a odhadu jejich aktivity,

	c) výčet možných následků radiačních mimořádných událostí třetího stupně provedený v návaznosti na výpočet podle písmene b), včetně posouzení možnosti havarijního ozáření osob a následků tohoto ozáření, posouzení možnosti překročení referenčních hodno...
	d) popis rozdílů oproti stanovené zóně havarijního plánovaní s odůvodněním těchto rozdílů,
	e) návrh velikosti zóny havarijního plánování ve formě kruhové plochy s uvedením zeměpisných souřadnic středu kruhu a velikostí jeho poloměru, přičemž zóna havarijního plánování se v okolí pracoviště III. nebo IV. kategorie vymezuje jako kruhová ploch...
	f) geografické vymezení návrhu zóny havarijního plánování podle bodu d) zakreslením do mapy s uvedením zeměpisných souřadnic středu kruhu a velikosti jeho poloměru a výčtem všech obcí do zóny zahrnutých.

	§ 38
	Požadavky na obsah analýzy a hodnocení pro nakládání se zdrojem ionizujícího záření

	(1) Analýza a hodnocení pro nakládání se zdrojem ionizujícího záření obsahuje:
	a) výčet v úvahu připadajících radiačních mimořádných událostí, včetně příčin jejich vzniku při nakládání se zdrojem ionizujícího záření a jejich zařazení do stupně podle § 2;
	b) zjištění rozsahu dopadů radiačních mimořádných událostí uvažovaných podle písmene a) a možného ohrožení životního prostředí uniklými radioaktivními látkami nebo šířícím se ionizujícím zářením a zařazení prováděné činnosti v rámci expozičních situac...
	c) určení možných scénářů průběhů radiačních mimořádných událostí, které mohou vyústit v radiační mimořádnou událost druhého stupně.
	(2) Pro případ že se nezpracovává vnitřní havarijní plán je v příloze analýzy a hodnocení podle odstavce 1 seznam zásahových instrukcí

	§ 39
	Požadavky na obsah vnitřního havarijního plánu
	Vnitřní havarijní plán obsahuje:
	a) úvodní část, ve které se uvádí:
	1. popis činností prováděných při nakládání se zdrojem ionizujícího záření a stručná charakteristika zdrojů ionizujícího záření, s nimiž bude nakládáno,
	2. zařazení prováděné činnosti v rámci expozičních situací do kategorie ohrožení podle § 3,

	b) uvažované radiační mimořádné události v rámci jednotlivých stupňů připadající v úvahu při nakládání se zdrojem ionizujícího záření s uvedením způsobů jejich zjišťování a výčtu veličin, parametrů a skutečností podle § 5, zařazení do stupně a výčet u...
	c) popis způsobů a systémů vyhlášení radiační mimořádných událostí podle § 7,
	d) popis organizační struktury pro řízení a provádění odezvy, včetně určení osob řídících a provádějících odezvu, určení osoby odpovědné za zařazení vzniklé radiační mimořádné události do stupně podle § 2, výčtu zasahujících osob
	e) zásady a cíle činností při odezvě na jednotlivé radiační mimořádné události uvažované podle písmene b),
	f) popis způsobů zajištění omezení havarijního ozáření podle § 9, odstavec 1, 2 a 3,
	g) popis způsobů zdravotnického zajištění podle § 11,
	h) popis způsobů prověřování připravenosti na odezvu podle § 13,
	i) popis způsobu ukončení odezvy na vzniklou radiační mimořádnou událost,
	j) seznam osob a orgánů podle § 137, odstavec 2 písmeno b) a c)  zákona, včetně jejich komunikačních údajů,
	k) popis způsobu a rozsah dokumentování připravenosti podle § 17 odstavec 2,
	l) přílohy, kterými jsou:
	1. seznam zásahových instrukcí,
	2. formuláře vyhlášení mimořádné události a průběhu odezvy.


	§ 40
	Požadavky na obsah analýzy a hodnocení
	pro nakládání s radioaktivním odpadem s výjimkou shromažďování, třídění a skladování radioaktivního odpadu přímo u původce radioaktivního odpadu, který je oprávněn s ním nakládat jako s otevřeným radionuklidovým zdrojem

	Analýza a hodnocení pro nakládání s radioaktivním odpadem s výjimkou shromažďování, třídění a skladování radioaktivního odpadu přímo u původce radioaktivního odpadu, který je oprávněn s ním nakládat jako s otevřeným radionuklidovým zdrojem, obsahuje:
	a) výčet v úvahu připadajících radiačních mimořádných událostí, včetně příčin jejich vzniku při nakládání s radioaktivním odpadem s výjimkou shromažďování, třídění a skladování radioaktivního odpadu přímo u původce radioaktivního odpadu, který je oprá...
	b) zjištění rozsahu dopadů radiačních mimořádných událostí uvažovaných podle písmene a) a možného ohrožení životního prostředí uniklými radioaktivními látkami nebo šířícím se ionizujícím zářením a zařazení prováděné činnosti v rámci expozičních situac...
	c) určení možných scénářů průběhů radiačních mimořádných událostí, které mohou vyústit v radiační mimořádnou událost druhého stupně.

	§ 41
	Požadavky na obsah vnitřního havarijního plánu
	Vnitřní havarijní plán obsahuje
	a) úvodní část, ve které se uvádí
	1. popis činností prováděných při nakládání s radioaktivním odpadem s výjimkou shromažďování, třídění a skladování radioaktivního odpadu přímo u původce radioaktivního odpadu, který je oprávněn s ním nakládat jako s otevřeným radionuklidovým zdrojem a...
	2. zařazení prováděné činnosti v rámci expozičních situací do kategorie ohrožení podle § 3

	b) uvažované radiační mimořádné události v rámci jednotlivých stupňů připadající v úvahu při nakládání s radioaktivním odpadem s výjimkou shromažďování, třídění a skladování radioaktivního odpadu přímo u původce radioaktivního odpadu, který je oprávně...
	c) popis způsobů a systémů vyhlášení radiační mimořádných událostí podle § 7,
	d) popis organizační struktury pro řízení a provádění odezvy, včetně určení osob řídících a provádějících odezvu, určení osoby odpovědné za zařazení vzniklé radiační mimořádné události do stupně podle § 2, výčtu zasahujících osob
	e) zásady a cíle činností při odezvě na jednotlivé radiační mimořádné události uvažované podle písmene b),
	f) popis způsobů zajištění omezení havarijního ozáření podle § 9, odstavec 1, 2 a 3,
	g) popis způsobů zdravotnického zajištění podle § 11,
	h) popis způsobů prověřování připravenosti na odezvu podle § 13,
	i) popis způsobu ukončení odezvy na vzniklou radiační mimořádnou událost,
	j) seznam osob a orgánů podle § 137, odstavec 2 písmeno b) a c) zákona, včetně jejich komunikačních údajů,
	k) popis způsobu a rozsah dokumentování připravenosti podle § 17 odstavec 2,
	l) přílohy, kterými jsou
	1. seznam zásahových instrukcí,
	2. formuláře vyhlášení mimořádné události a průběhu odezvy.


	§ 42
	Požadavky na obsah analýzy a hodnocení pro uzavření úložiště radioaktivního odpadu

	Analýza a hodnocení pro uzavření úložiště radioaktivního odpadu obsahuje:
	a) výčet v úvahu připadajících radiačních mimořádných událostí, včetně příčin jejich vzniku při uzavírání úložiště radioaktivního odpadu a jejich zařazení do stupně podle § 2;
	b) zjištění rozsahu dopadů radiačních mimořádných událostí uvažovaných podle písmene a) a možného ohrožení životního prostředí uniklými radioaktivními látkami nebo šířícím se ionizujícím zářením a zařazení uzavíraného úložiště radioaktivního odpadu do...
	c) určení možných scénářů průběhů radiačních mimořádných událostí, které mohou vyústit v radiační mimořádnou událost druhého nebo třetího stupně,
	d) výběr reprezentativních scénářů uvažovaných podle písmene b) pro radiační mimořádné události třetího stupně uvažované podle písmene c) a hodnocení možné potřeby zavádění neodkladných ochranných opatření vně úložiště radioaktivního odpadu,
	e) hodnocení frekvence výskytu radiační mimořádné události třetího stupně uvažované podle písmene d), která má nejzávažnější dopady,
	f) závěr – zhodnocení rozdílů oproti stavu při provozu.

	§ 43
	Požadavky na obsah vnitřního havarijního plánu
	Vnitřní havarijní plán obsahuje
	a) úvodní část, ve které se uvádí
	1. popis úložiště radioaktivního odpadu, včetně znázornění jeho půdorysu v mapě, a stručná charakteristika radioaktivních odpadů, s nimiž bude po dobu vyřazování z provozu nakládáno,
	2. výčet sousedících osob,
	3. zařazení úložiště radioaktivního odpadu do kategorie ohrožení podle § 3,

	b) uvažované radiační mimořádné události v rámci jednotlivých stupňů připadající v úvahu při uzavírání úložiště radioaktivního odpadu s uvedením způsobů jejich zjišťování a výčtu veličin, parametrů a skutečností podle § 5, zařazení do stupně a výčet u...
	c) popis možnosti vzájemného ovlivnění uzavírání úložiště radioaktivního odpadu a provádění jiných podle § 9 povolených činností vznikem radiační mimořádné události na pracovišti,
	d) možnosti ovlivnění sousedící osoby vznikem radiační mimořádné události při provozu,
	e) popis způsobů a systémů vyhlášení radiační mimořádných událostí podle § 7,
	f) popis organizační struktury pro řízení a provádění odezvy, včetně určení osob řídících a provádějících odezvu, určení osoby odpovědné za zařazení vzniklé radiační mimořádné události do stupně podle § 2, výčtu zasahujících osob,
	g) zásady a cíle činností při odezvě na jednotlivé radiační mimořádné události uvažované podle písmene b),
	h) popis způsobů zajištění omezení havarijního ozáření podle § 9, odstavec 1, 2 a 3,
	i) popis způsobů zdravotnického zajištění podle § 11,
	j) popis způsobů informování ohroženého obyvatelstva v zóně havarijního plánování v případě vzniku radiační mimořádné události třetího stupně podle § 12,
	k) popis způsobů prověřování připravenosti na odezvu podle § 13,
	l) popis způsobu ukončení odezvy na vzniklou radiační mimořádnou událost a zahájení nápravy stavu po radiační havárii podle § 20, odst. 4,
	m) seznam osob a orgánů podle § 137, odstavec 2 písmeno b) a c) zákona, včetně jejich komunikačních údajů,
	n) popis způsobu a rozsah dokumentování připravenosti podle § 17 odstavec 2,
	o) přílohy, kterými jsou
	1. seznam zásahových instrukcí,
	2. mapa se zakresleným půdorysem úložiště radioaktivního odpadu,
	3. formuláře vyhlášení mimořádné události a průběhu odezvy.


	§ 44
	Požadavky na obsah návrhu na úpravu zóny havarijního plánování
	Návrh na úpravu zóny havarijního plánování obsahuje:
	a) výčet možných radiačních mimořádných událostí třetího stupně, uvedený v analýze a hodnocení podle § 42, u nichž byla vyhodnocena podle bodu e) frekvence výskytu větší nebo rovnou 10P-7P/rok,
	b) popis předpokládaného vývoje a průběhu jednotlivých radiačních mimořádných událostí třetího stupně uvažovaných podle písmene a). Tento popis se doloží výpočtem, který zahrne vliv meteorologických podmínek na šíření uniklých radioaktivních látek v o...
	1. pravděpodobného místa na úložišti radioaktivního odpadu, v němž by při dané radiační mimořádné události třetího stupně došlo k úniku radioaktivních látek nebo šíření ionizujícího záření,
	2. časového průběhu radiační mimořádné události,
	3. časového průběhu uvolňování radioaktivních látek nebo šíření ionizujícího záření,
	4. výčtu uvolňovaných radioaktivních látek a odhadu jejich aktivity,

	c) výčet možných následků radiačních mimořádných událostí třetího stupně provedený v návaznosti na výpočet podle písmene b), včetně posouzení možnosti havarijního  ozáření osob a následků tohoto ozáření, posouzení možnosti překročení referenčních hodn...
	d) popis rozdílů oproti stanovené zóně havarijního plánovaní s odůvodněním těchto rozdílů,
	e) návrh velikosti zóny havarijního plánování ve formě kruhové plochy s uvedením zeměpisných souřadnic středu kruhu a velikostí jeho poloměru, přičemž zóna havarijního plánování se v okolí uzavíraného úložiště vymezuje jako kruhová plocha ohraničená v...
	f) geografické vymezení návrhu zóny havarijního plánování podle bodu e) zakreslením do mapy s uvedením zeměpisných souřadnic středu kruhu a velikosti jeho poloměru a výčtem všech obcí do zóny zahrnutých.

	§ 45
	Požadavky na obsah analýzy a hodnocení pro přepravu

	Analýza a hodnocení pro přepravu radioaktivní a štěpné látky obsahuje:
	a) výčet v úvahu připadajících radiačních mimořádných událostí, včetně příčin jejich vzniku při přepravě radioaktivní a štěpné látky a jejich zařazení do stupně podle § 2;
	b) zjištění rozsahu dopadů radiačních mimořádných událostí uvažovaných podle písmene a) a možného ohrožení životního prostředí uniklými radioaktivní látky a ionizujícím zářením a zařazení přepravy kategorie ohrožení podle § 3,
	c) určení možných scénářů průběhů radiačních mimořádných událostí, které mohou vyústit v radiační mimořádnou událost druhého stupně.

	§ 46
	Požadavky na obsah havarijního řádu
	Havarijní řád obsahuje:
	a) úvodní část, ve které se uvádí
	1. základní údaje týkající se žadatele o povolení včetně komunikačního spojení,
	2. předmět, rozsah přepravy a doba jejího trvání,

	b) podrobný popis přepravovaného materiálu, popis obalového souboru,
	c) uvažované radiační mimořádné události v rámci jednotlivých stupňů s uvedením způsobů jejich zjišťování a zařazení do stupně podle § 5. 6,
	d) způsoby a systémy vyhlášení radiační mimořádných událostí podle § 7 odst. 4,
	e) způsoby omezení ozáření osob nacházejících se v dopravním prostředku, v okolí dopravního prostředku podle § 9,
	f) způsoby zdravotnického zajištění osob uvedených v písm. e),
	g) seznam zásahových instrukcí, seznam orgánů státní správy a dalších subjektů s uvedením způsobů jejich vyrozumění.


	§ 47
	Účinnost
	Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.






