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358

VYHLÁŠKA

ze dne 17. října 2016

o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení
a prověřování shody vybraných zařízení

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví po-
dle § 236 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon,
k provedení § 24 odst. 7, § 56 odst. 2, § 57 odst. 3,
§ 58 odst. 7 a § 59 odst. 4:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje:

a) obsah seznamu vybraných zařízení,

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 vybra-
ného zařízení a části vybraného zařízení s tech-
nickými 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 lze uplatnit k posou-
zení shody vybraného zařízení s technickými
požadavky,

j) rozsah a způsob prověřování shody provozova-
ného vybraného zařízení s technickými poža-
davky a

k) způsob dokumentování a obsah dokumentace
prověřování shody provozovaného vybraného
zařízení s technickými požadavky.

§ 2

Pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) tlakovým zařízením vybrané zařízení namáhané
tlakem pracovního média s nejvyšším pracov-
ním tlakem přesahujícím 0,05 MPa, včetně
prvků připojených k součástem vystaveným
tlaku, bezpečnostní a tlakové výstroje a jiné vý-
stroje, která zajišťuje jeho funkčnost,

b) sestavou tlakového zařízení soubor několika
dílů, z nichž alespoň jeden je tlakovým zaříze-
ním, které

1. jsou spojeny a provedeny tak, aby byly
vzájemně slučitelné,

2. plní stanovenou bezpečnostní funkci jen,
jsou-li přítomny všechny díly tohoto sou-
boru,

3. jsou montovány jedním dodavatelem a

4. slouží ke společnému užití jako jeden celek.

§ 3

Obsah seznamu vybraných zařízení

(1) V seznamu vybraných zařízení musí být
v textové části jednoznačně určena jednotlivá vy-
braná zařízení a uvedena bezpečnostní třída, do které
jsou zařazena.

(2) Ve výkresové části seznamu vybraných za-
řízení musí být

a) schematicky zobrazeny technologické systémy
a stavební části jaderného zařízení, které obsa-
hují vybraná zařízení,

b) odlišně vyznačeny bezpečnostní třídy jednotli-
vých vybraných zařízení a zvýrazněna hranice
mezi vybraným zařízením a jinými zařízeními
nebo ostatními částmi stavby jaderného zařízení
a

c) uvedeny identifikační údaje vybraných zařízení
a další údaje, ze kterých je jednoznačně zřejmá
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jejich funkce a umístění v rámci jaderného za-
řízení.

(3) Součástí seznamu vybraných zařízení musí
být pravidla pro

a) určení hranic mezi systémy, zařízeními nebo
částmi stavby jaderného zařízení zajišťujícími
plnění bezpečnostní funkce a ostatními sy-
stémy, zařízeními nebo částmi stavby jaderného
zařízení a

b) určení hranic mezi jednotlivými bezpečnostními
třídami vybraných zařízení.

(4) V seznamu vybraných zařízení musí být
označena vybraná zařízení, u kterých podle § 12
odst. 2 posouzení shody vybraného zařízení s tech-
nickými požadavky (dále jen „posouzení shody“)
provádí autorizovaná nebo akreditovaná osoba.

§ 4

Rozsah a způsob zajišťování kvality v procesu
navrhování vybraného zařízení

(1) Při navrhování vybraného zařízení, které
zahrnuje jeho vývoj, konstrukci a projektování, (dále
jen „proces návrhu“) musí být zpracována výstupní
dokumentace procesu návrhu (dále jen „návrh vy-
braného zařízení“).

(2) Proces návrhu a návrh vybraného zařízení
musí být v souladu s technickými požadavky na vy-
brané zařízení a část vybraného zařízení uvedenými
v § 9.

(3) Ověření procesu návrhu musí být prove-
deno

a) osobami, které proces návrhu prováděly, a

b) osobami, které se nepodílely na procesu návrhu.

(4) V návrhu vybraného zařízení musí být sta-
novena

a) kritéria přijatelnosti pro sledování a hodnocení
spolehlivosti,

b) kritéria přijatelnosti pro sledování a hodnocení
životnosti,

c) podmínky pro zacházení a provozování,

d) kritéria přijatelnosti týkající se plnění bezpeč-
nostní funkce,

e) kritéria přijatelnosti pro zajišťování kvality a

f) technické předpisy, technické normy nebo tech-
nické podmínky, které mají být použity.

§ 5

Rozsah a způsob zajišťování kvality v procesu
výroby a montáže vybraného zařízení

(1) Před zahájením procesu výroby a montáže
vybraného zařízení musí být zajištěna veškerá tech-
nická dokumentace vybraného zařízení podle pří-
lohy č. 3 k této vyhlášce potřebná k provedení to-
hoto procesu.

(2) Při výrobě a montáži vybraného zařízení
musí být

a) postupováno v souladu s návrhem vybraného
zařízení,

b) dostupná technická specifikace vybraného zaří-
zení a její změny,

c) prováděny kontroly ověřující soulad vybraného
zařízení nebo jeho části s technickými poža-
davky,

d) dokumentován způsob a průběh výroby a mon-
táže vybraného zařízení, včetně jeho kontrol,
v souladu s požadavky stanovenými v návrhu
vybraného zařízení,

e) stanoven způsob a rozsah přezkoumání, ověření
a validace vybraného zařízení,

f) vybrané zařízení nezaměnitelným způsobem
identifikováno a tato identifikace udržována,

g) dostupné informace o současném nebo minulém
stavu, umístění a používání vybraného zařízení
nebo o současném nebo minulém způsobu za-
cházení s ním a

h) část vybraného zařízení, která je samostatně do-
dávána, ve stavu umožňujícím ověření procesu
výroby a montáže této části.

(3) Po ukončení výroby nebo montáže vybra-
ného zařízení musí být

a) provedeny kontroly vybraného zařízení, kte-
rými se ověří soulad s technickými požadavky,
a

b) provedeno konečné posouzení k ověření shody
vybraného zařízení s požadavky specifikova-
nými v návrhu vybraného zařízení a v dokumen-
taci pro jeho výrobu a montáž; konečné posou-
zení sestavy tlakového zařízení musí být pro-
vedeno po montáži sestavy tlakového zařízení
jako celku.

(4) Požadavky na kontroly a konečné posou-
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zení podle odstavce 3 stanoví příloha č. 6 k této vy-
hlášce.

§ 6

Rozsah a způsob zajišťování kvality v procesu
obstarávání vybraného zařízení

(1) Před obstaráváním vybraného zařízení musí
být

a) v dokumentaci pro obstarávání stanoveny poža-
davky na vybrané zařízení a

b) stanoven způsob výběru a kritéria pro hodno-
cení dodavatele výrobku nebo služby (dále jen
„dodavatel“).

(2) Při obstarávání vybraného zařízení musí být

a) dodavatel hodnocen a vybírán v souladu se sta-
noveným způsobem výběru a kritérii pro hod-
nocení,

b) provedeno přezkoumání dokumentace dodava-
tele o zajišťování kvality vybraného zařízení
z hlediska její správnosti a úplnosti,

c) stanoveny požadavky na způsob a rozsah ozna-
mování neshod dodavatelem a na způsob jejich
řešení a

d) přijata opatření k provádění dohledu nad doda-
vatelem spočívajícím v průběžném sledování
a kontrole procesů z hlediska plnění požadavků
na zajišťování kvality vybraného zařízení u do-
davatele.

§ 7

Rozsah a způsob zajišťování kvality v procesu
uvádění do provozu a provozu vybraného

zařízení

Při uvádění do provozu a provozu vybraného
zařízení musí být

a) dokumentována identifikace vybraného zařízení
a použití náhradního dílu vybraného zařízení,

b) dostupné informace o současném a minulém
stavu, umístění a používání vybraného zařízení
nebo o současném a minulém způsobu zachá-
zení s vybraným zařízením,

c) zpracovány, zavedeny a udržovány plány a pro-
gramy uvádění vybraného zařízení do provozu
a jeho provozu,

d) udržována identifikace vybraného zařízení při-
dělená při výrobě nebo montáži,

e) provádění činností uskutečňováno v souladu
s programy uvádění vybraného zařízení do pro-
vozu,

f) provádění činností plánováno a uskutečňováno
v souladu s vnitřními předpisy a další dokumen-
tací pro provoz, včetně plánů a programů pro-
vozních kontrol vybraných zařízení, přepro-
vozního a provozního programu řízeného stár-
nutí a plánů a programů kontrol při provádění
údržby, oprav nebo změn vybraného zařízení,
a s technickými požadavky stanovenými touto
vyhláškou,

g) oprava, údržba nebo změna vybraného zařízení
provedena v souladu s požadavky stanovenými
v dokumentaci opravy, údržby nebo změny vy-
braného zařízení a

h) zajištěno, že manipulace s vybraným zařízením
a jeho skladování jsou prováděny způsobem,
který zabrání poškození, nesprávnému použití
nebo zničení vybraného zařízení nebo jeho
části.

§ 8

Druhy záznamů zajišťování kvality vybraného
zařízení a způsob jejich vedení

(1) Zajišťování kvality vybraného zařízení musí
být dokumentováno zejména

a) záznamy týkajícími se zvláštních procesů,

b) záznamy o posouzení a vyhodnocení neshod,

c) záznamy dokladujícími splnění požadavků na
kvalitu vybraného zařízení, včetně požadavků
na kvalifikaci pracovníků provádějících kon-
troly a ověření návrhu vybraného zařízení, na
kvalitu jeho části a na materiály použité k jeho
výrobě, jde-li o tlakové zařízení zařazené do
bezpečnostní třídy 1 nebo 2, a

d) záznamy dokladujícími odstranění zjištěných
vad vybraného zařízení a způsob provedení
jeho oprav a záznamy o neodstraněných vadách
a způsobu jejich řízeného sledování a hodno-
cení, jde-li o tlakové zařízení zařazené do bez-
pečnostní třídy 1 nebo 2.

(2) Záznam zajišťování kvality vybraného zaří-
zení je trvalý nebo dočasný.

(3) Trvalým záznamem zajišťování kvality vy-
braného zařízení je

a) návrh vybraného zařízení,

Sbírka zákonů č. 358 / 2016Strana 5556 Částka 143



b) záznam o přezkoumání správnosti a úplnosti
dokumentace zajišťování kvality vybraného za-
řízení dodavatele,

c) záznam o aktuálním technickém stavu vybra-
ného zařízení po ukončení jeho výroby,

d) záznam o aktuálním technickém stavu vybra-
ného zařízení po jeho montáži a kontrolách,

e) záznam o tom, že vybrané zařízení je provozo-
váno, udržováno nebo podrobováno kontrolám
v souladu s technickými požadavky, technickou
specifikací, programem provozních kontrol,
provozním programem řízeného stárnutí, pro-
gramem údržby, postupy údržby nebo poža-
davky právních předpisů,

f) záznam, který dokumentuje, že osoba, která
plánuje, řídí nebo hodnotí procesy vztahující
se k návrhu, výrobě a montáži, obstarávání,
uvádění do provozu nebo provozu vybraného
zařízení nebo jeho části, splňuje požadavky na
kvalifikaci,

g) záznam, který dokumentuje plánování a prová-
dění údržby, opravy nebo změny vybraného
zařízení, včetně průkazu kvality použitých ná-
hradních dílů,

h) záznam, který dokumentuje, že kvalita původně
zabudovaného vybraného zařízení, opravova-
ného nebo vyměněného vybraného zařízení
nebo vybraného zařízení, u nějž byla provedena
změna, je v souladu s technickými požadavky
a technickou specifikací vybraného zařízení, a

i) záznam, který dokumentuje, že byla zajištěna
náprava neshody a přijata preventivní opatření
proti této neshodě.

(4) Dočasným záznamem zajišťování kvality
vybraného zařízení je záznam zajišťování kvality vy-
braného zařízení, který není trvalým záznamem za-
jišťování kvality vybraného zařízení.

(5) Trvalý záznam zajišťování kvality vybra-
ného zařízení musí být uchováván od návrhu vybra-
ného zařízení po celou dobu jeho životnosti.

(6) Záznamy zajišťování kvality vybraného za-
řízení musí být vedeny v rozsahu a způsobem, aby
bylo možno kdykoliv posoudit, zda stav vybraného
zařízení nebo jeho části odpovídá příslušným tech-
nickým požadavkům.

(7) Záznamy z výroby a montáže a z obstarávání
vybraného zařízení musí být vyhotoveny v průběhu

výroby a montáže a obstarávání vybraného zařízení
a zkompletovány před zahájením etapy uvádění vy-
braného zařízení do provozu.

(8) Záznamy z etapy uvádění vybraného zaří-
zení do provozu musí být vyhotoveny v průběhu
uvádění vybraného zařízení do provozu a zkomple-
továny před zahájením provozu vybraného zařízení.

(9) Záznamy z provozu musí obsahovat také
způsob a rozsah provedení opravy, údržby nebo
změny vybraného zařízení.

§ 9

Technické požadavky na vybrané zařízení a část
vybraného zařízení

Technické požadavky na vybrané zařízení a část
vybraného zařízení, které se uplatňují při jeho na-
vrhování, výrobě, montáži, uvádění do provozu
a provozu, stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce.

§ 10

Požadavky na způsob zajišťování shody
vybraného zařízení a části vybraného zařízení

s technickými požadavky

(1) Zajišťování shody vybraného zařízení a části
vybraného zařízení s technickými požadavky (dále
jen „zajišťování shody“) musí být prováděno a doku-
mentováno tak, aby byly zajištěny podklady a do-
klady nezbytné pro zajištění technické bezpečnosti.

(2) Každý, kdo navrhuje, vyrábí, montuje,
uvádí do provozu nebo opravuje vybrané zařízení
nebo část vybraného zařízení, nebo provádí jeho
údržbu, a držitel povolení podle § 9 odst. 1 písm. b)
až h) atomového zákona je povinen poskytovat do-
davateli informace o vybraném zařízení nebo jeho
části, včetně požadavků na typ, množství, podmínky
a termíny dodání a úroveň kvality vybraného zaří-
zení nebo jeho části, podle jeho zařazení do bezpeč-
nostní třídy.

(3) Při zajišťování shody je držitel povolení po-
vinen zajistit

a) dodavatelský systém s potřebnými zdroji
a s vnější a vnitřní komunikací, včetně systému
vzájemné nezávislé kontroly,

b) zpracování dokumentace o zajišťování kvality
vybraného zařízení a programů řízeného stár-
nutí a umožnit jejich přezkoumávání,
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c) kontrolní mechanismy a způsoby vzájemné ko-
munikace v rámci dodavatelsko-odběratelského
řetězce pro vybrané zařízení nebo jeho část,

d) zavedení systému kontrol vybraného zařízení
nebo jeho části odpovídajícího etapě životního
cyklu vybraného zařízení, kterým se ověřuje
soulad s předepsanými postupy a záznamy
z kontrol,

e) kontrolu průběhu činností na vybraném zaří-
zení odpovídající etapě životního cyklu vybra-
ného zařízení nebo jeho části v rámci systému
nezávislé kontroly držitele povolení a systému
nezávislé kontroly dodavatele,

f) provedení konečného posouzení vybraného za-
řízení s technickými požadavky stanovenými
v postupech pro výrobu, montáž nebo opravu
vybraného zařízení,

g) dokumentování konečného posouzení vybra-
ného zařízení podle písmene f),

h) ověření plnění technických požadavků stanove-
ných v postupech pro údržbu vybraného zaří-
zení dodavatelem, který provádí údržbu vybra-
ného zařízení,

i) dokumentování ověření plnění technických po-
žadavků podle písmene h) a

j) dostupnost dokumentace vztahující se k vybra-
nému zařízení nebo jeho části odpovídající jeho
skutečnému provedení v předem stanoveném
rozsahu.

(4) Ověřování kvality použitých materiálů
a správnosti a úplnosti technické dokumentace, do-
kumentace oprav a údržby a průvodní technické do-
kumentace vybraného zařízení, včetně ověřování po-
stupů konečného posouzení, musí být pro vybrané
zařízení uvedené v § 12 odst. 2 nebo jeho část pro-
váděno fyzickými osobami, které

a) dosáhly vysokoškolského vzdělání nebo stupně
vyššího odborného vzdělání úspěšným ukonče-
ním akreditovaného vzdělávacího programu
v oboru vzdělání strojním, elektrotechnickém,
stavebním, případně oboru příbuzném, jehož
absolvováním získaly teoretické odborné zna-
losti nezbytné pro provádění těchto činností,
nebo stupně středního vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru strojním, elektrotechnickém,
stavebním, případně oboru příbuzném, jehož
absolvováním získaly teoretické odborné zna-
losti nezbytné pro provádění těchto činností, a

b) mají nejméně pět let praxe v příslušném oboru,
jde-li o fyzické osoby se stupněm vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou, nejméně
tři roky praxe v příslušném oboru, jde-li o fy-
zické osoby se stupněm vzdělání vyšší odborné
vzdělání, nebo nejméně dva roky praxe v pří-
slušném oboru, jde-li o fyzické osoby s vysoko-
školským vzděláním.

(5) Příloha č. 2 k této vyhlášce stanoví poža-
davky na způsob zajišťování shody

a) při navrhování, výrobě a montáži vybraného
zařízení a části vybraného zařízení,

b) při uvádění vybraného zařízení a části vybra-
ného zařízení do provozu a

c) při provozu vybraného zařízení a části vybra-
ného zařízení s technickými požadavky.

§ 11

Požadavky na dokumentaci zajišťování shody
vybraného zařízení a části vybraného zařízení

s technickými požadavky

(1) Způsob návrhu, výroby a montáže vybra-
ného zařízení a části vybraného zařízení musí být
dokumentován tak, aby umožňoval provedení po-
souzení shody.

(2) Zajišťování shody musí být dokumentováno
v dokumentaci zajišťování shody podle požadavků
stanovených

a) v příloze č. 3 k této vyhlášce, jde-li o technickou
dokumentaci vybraného zařízení, a

b) v příloze č. 4 k této vyhlášce, jde-li o průvodní
technickou dokumentaci vybraného zařízení.

(3) Dokumentace zajišťování shody musí být
uchovávána po celou dobu životnosti vybraného za-
řízení.

§ 12

Postupy a rozsah posouzení shody vybraného
zařízení s technickými požadavky

(1) Posouzení shody musí být provedeno před
použitím vybraného zařízení v jaderném zařízení.

(2) Autorizovaná osoba provádí posouzení
shody u

a) vybraných zařízení zařazených do bezpečnostní
třídy 1, která tvoří hranici primárního okruhu
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chlazení jaderného reaktoru (dále jen „primární
okruh), a to u

1. tlakových nádob, nádrží a chladičů, včetně
tlakové nádoby jaderného reaktoru a paroge-
nerátorů, pracujících s radioaktivními lát-
kami s nejvyšším pracovním tlakem přesa-
hujícím 0,05 MPa, jejichž objem je větší než
10 l, a

2. čerpadel, potrubí a armatur pracujících s ra-
dioaktivními látkami s nejvyšším pracovním
tlakem přesahujícím 0,05 MPa, jejichž jme-
novitá světlost je větší než DN 70,

b) vybraných zařízení zařazených do bezpečnostní
třídy 2, a to u

1. tlakových nádob, nádrží a chladičů systémů
zajišťujících chlazení jaderného reaktoru,
kompenzaci objemu, chlazení hermetického
prostoru, havarijní doplňování, dochlazování
primárního okruhu a čištění pracovního mé-
dia tlakového okruhu pracujících s radioak-
tivními látkami s nejvyšším pracovním tla-
kem přesahujícím 0,05 MPa, jejichž objem
je větší než 10 l,

2. čerpadel, potrubí a armatur systémů zajišťu-
jících chlazení jaderného reaktoru, kompen-
zaci objemu, chlazení hermetického prosto-
ru, havarijní doplňování, dochlazování pri-
márního okruhu a čištění pracovního média
tlakového okruhu pracujících s radioaktiv-
ními látkami s nejvyšším pracovním tlakem
přesahujícím 0,05 MPa, jejichž jmenovitá
světlost je větší než DN 70,

3. tlakových zařízení tvořících systém ochranné
obálky, včetně zařízení zajišťujících herme-
tičnost ochranné obálky při základní projek-
tové nehodě,

4. tlakových zařízení sekundárního okruhu
chlazení jaderného reaktoru (dále jen „se-
kundární okruh“), u nichž nejvyšší pracovní
tlak pracovního média při pracovní teplotě
vyšší než 100 °C přesahuje 4 MPa a jejichž
jmenovitá světlost je větší než DN 200,

5. obalových souborů pro přepravu, skladování
a ukládání vyhořelého jaderného paliva a

6. železobetonové konstrukce stavby budovy
jaderného reaktoru, včetně obrysu montáž-
ního poklopu budovy jaderného reaktoru,

a ocelové výstelky vymezujících hermetický
prostor a

c) vybraných zařízení zařazených do bezpečnostní
třídy 3, a to u

1. tlakových nádob, nádrží a chladičů systémů
zajišťujících normální doplňování, bórovou
regulaci a chlazení zařízení pro skladování
vyhořelého jaderného paliva pracujících s ra-
dioaktivními látkami s nejvyšším pracovním
tlakem přesahujícím 0,05 MPa, jejichž objem
je větší než 10 l,

2. čerpadel, potrubí a armatur systémů zajišťu-
jících normální doplňování, bórovou regulaci
a chlazení zařízení pro skladování vyhoře-
lého jaderného paliva pracujících s radioaktiv-
ními látkami s nejvyšším pracovním tlakem
přesahujícím 0,05 MPa, jejichž jmenovitá
světlost je větší než DN 70, a

3. tlakových zařízení sekundárního okruhu,
u nichž nejvyšší pracovní tlak pracovního
média při pracovní teplotě vyšší než 100 °C
přesahuje 4 MPa a jejichž jmenovitá světlost
je větší než DN 200.

(3) Výrobce nebo dovozce provádí posouzení
shody u

a) vybraného zařízení s parametry nižšími nebo
rovnými hodnotám stanoveným v odstavci 2,

b) elektrického vybraného zařízení a vybraného
zařízení automatizovaných systémů řízení tech-
nologických procesů, včetně jejich softwaru,
(dále jen „řídicí vybrané zařízení“),

c) vybraného zařízení, které je součástí stavební
části jaderného zařízení, (dále jen „stavební vy-
brané zařízení“) zařazeného do bezpečnostní
třídy 3 a

d) jiného vybraného zařízení zařazeného do bez-
pečnostní třídy 2 nebo 3, nejde-li o vybrané za-
řízení uvedené v odstavci 2.

(4) Akreditovaná osoba provádí posouzení
shody u vybraného zařízení uvedeného v odstavci 2
písm. c), pokud je posouzení shody prováděno po-
stupem podle § 15 odst. 1 písm. e) bodu 1.

(5) V případě posouzení shody sestavy tlako-
vého zařízení musí být tato sestava posouzena jako
celek. Při posouzení shody sestavy tlakového zaří-
zení se využijí výsledky posouzení shody jednotli-
vých vybraných zařízení, které jsou díly sestavy tla-
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kového zařízení. Posouzení shody sestavy tlakového
zařízení musí být provedeno s ohledem na nejvý-
znamnější bezpečnostní třídu, do které je zařazeno
některé z vybraných zařízení, které jsou díly sestavy
tlakového zařízení.

(6) Pro jednotlivé části vybraného zařízení
samostatně navrhované, vyráběné nebo montované
po výrobě musí být posouzení shody provedeno
v rozsahu odpovídajícím této části vybraného zaří-
zení; to neplatí pro části vybraného zařízení uvede-
ného v odstavci 3, pro které není posouzení shody
v rozsahu odpovídajícím této části vybraného zaří-
zení předepsáno v návrhu vybraného zařízení. Při
posouzení shody vybraného zařízení se využijí vý-
sledky posouzení shody jednotlivých částí vybra-
ného zařízení samostatně navrhovaných, vyráběných
nebo montovaných po výrobě.

(7) Posouzení shody musí být prováděno
včetně posouzení výchozích materiálů a polotovarů
s technickými požadavky na tyto materiály a poloto-
vary.

(8) Jednotlivý postup posouzení shody může
být vždy prováděn pouze jednou autorizovanou
osobou, akreditovanou osobou, výrobcem nebo do-
vozcem vybraného zařízení. Je-li předepsána kombi-
nace postupů posouzení shody, mohou být jednot-
livé postupy posouzení shody prováděny různými
osobami.

§ 13

Značka shody

(1) Výrobce nebo dovozce musí v rámci pro-
vádění posouzení shody zajistit označení vybraného
zařízení značkou shody spolu s identifikací výrobce;
je-li v rámci postupu posouzení shody stanovena
účast autorizované nebo akreditované osoby, musí
být připojena též identifikace této osoby.

(2) Označením značkou shody se potvrzuje
shoda vybraného zařízení s technickými požadavky
a dodržení zvoleného postupu posouzení shody sta-
noveného touto vyhláškou.

(3) Značka shody musí být připojena na vy-
brané zařízení nesmazatelným a čitelným způsobem
a její velikost nesmí být menší než 5 mm. Značku
shody lze vyznačit v průvodní technické dokumen-
taci vybraného zařízení, neumožňuje-li její připojení
na vybrané zařízení jeho konstrukce nebo rozměry,

nebo nebude-li po montáži toto vybrané zařízení
přístupné.

(4) Grafickou podobu značky shody stanoví
příloha č. 9 k této vyhlášce.

§ 14

Požadavky na dokumentování posouzení shody
vybraného zařízení s technickými požadavky

(1) Dokumentací využívanou při posouzení
shody je

a) technická dokumentace vybraného zařízení
uvedená v příloze č. 3 k této vyhlášce a

b) dokumentace týkající se systému řízení výrobce
nebo osoby provádějící montáž a dokumentace
zajišťování kvality vybraného zařízení výrob-
cem nebo osobou provádějící montáž, je-li
v rámci postupu posouzení shody prováděno
posouzení systému řízení výrobce nebo osoby
provádějící montáž.

(2) Posouzení shody musí být dokumentováno

a) doklady o použitém postupu posouzení shody
a

b) dokumenty vydanými při posouzení shody au-
torizovanou osobou, akreditovanou osobou,
výrobcem nebo dovozcem vybraného zařízení
v rozsahu uvedeném v jednotlivých postupech
posouzení shody.

(3) Ke každému vybranému zařízení, u kterého
bylo provedeno posouzení shody, musí být vydáno
písemné prohlášení o shodě vydané tím, kdo provádí
návrh, výrobu nebo montáž po výrobě tohoto za-
řízení. Náležitosti prohlášení o shodě stanoví příloha
č. 5 k této vyhlášce.

(4) Prohlášení o shodě je součástí průvodní
technické dokumentace vybraného zařízení.

(5) Odmítne-li autorizovaná nebo akreditovaná
osoba vydat doklad o posouzení shody, je součástí
dokumentace posouzení shody odůvodnění tohoto
rozhodnutí.

(6) Dokumentace podle odstavce 2 musí být
uchovávána po celou dobu životnosti vybraného za-
řízení.
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§ 15

Jednotlivé postupy, které lze uplatnit
k posouzení shody vybraného zařízení

s technickými požadavky

(1) Jednotlivými postupy posouzení shody jsou
pro

a) vybraná zařízení uvedená v § 12 odst. 2 písm. a)

1. postupy posouzení shody B a D,

2. postupy posouzení shody B a F, nebo

3. postup posouzení shody G,

b) vybraná zařízení uvedená v § 12 odst. 2 písm. b)
bodech 1 až 4

1. postupy posouzení shody B1 a D,

2. postupy posouzení shody B1 a F,

3. postupy posouzení shody B a E, nebo

4. postup posouzení shody G,

c) vybraná zařízení uvedená v § 12 odst. 2 písm. b)
bodě 5 postup posouzení shody F,

d) vybraná zařízení uvedená v § 12 odst. 2 písm. b)
bodě 6

1. postupy posouzení shody B a E,

2. postupy posouzení shody B a D, nebo

3. postup posouzení shody G,

e) vybraná zařízení uvedená v § 12 odst. 2 písm. c)

1. postup posouzení shody A1,

2. postup posouzení shody D1,

3. postup posouzení shody E1, nebo

4. postup posouzení shody nebo kombinace
postupů posouzení shody, je-li předepsána,
uvedené v písmenu a) nebo b) a

f) vybraná zařízení uvedená v § 12 odst. 3 postup
posouzení shody A.

(2) Jednotlivými postupy posouzení shody
v rozsahu části vybraného zařízení podle § 12 odst. 6
jsou pro

a) vybraná zařízení uvedená v § 12 odst. 2 písm. a)
a b)

1. postup posouzení shody D1,

2. postup posouzení shody E1, nebo

3. postup posouzení shody G,

b) vybraná zařízení uvedená v § 12 odst. 2 písm. c)

1. postup posouzení shody A1,

2. postup posouzení shody D1, nebo

3. postup posouzení shody E1 a

c) vybraná zařízení uvedená v § 12 odst. 3 postup
posouzení shody A.

(3) Jednotlivé postupy posouzení shody stanoví
příloha č. 7 k této vyhlášce.

§ 16

Rozsah a způsob prověřování shody
provozovaných vybraných zařízení

s technickými požadavky

(1) Prověřování shody provozovaného vybra-
ného zařízení s technickými požadavky (dále jen
„prověřování shody“) musí být prováděno způso-
bem a v rozsahu stanoveném v příloze č. 8 k této
vyhlášce a v souladu s dokumentací prověřování
shody podle § 17 odst. 2.

(2) Pravidelné prověřování shody musí být plá-
nováno a prováděno v intervalech a způsobem sta-
novenými v programu provozních kontrol a v sou-
ladu s technickými specifikacemi jednotlivých vybra-
ných zařízení.

(3) V rámci pravidelného prověřování shody
musí být provedeny kontroly vybraného zařízení
stanovené v programu provozních kontrol. Poža-
davky na tyto kontroly stanoví příloha č. 6 k této
vyhlášce.

(4) V rámci pravidelného prověřování shody
musí být výsledky kontrol vyhodnoceny z hlediska
technické bezpečnosti vybraného zařízení.

(5) V rámci prověřování shody po opravě,
údržbě nebo zpětné montáži po opravě anebo
údržbě vybraného zařízení musí být výsledky kon-
trol stanovených v dokumentaci oprav nebo údržby
vyhodnoceny z hlediska technické bezpečnosti to-
hoto zařízení.

(6) V rámci prověřování shody po opravě,
údržbě nebo zpětné montáži po opravě anebo
údržbě vybraného zařízení musí být provedeno ově-
ření, že část vybraného zařízení uvedeného v § 12
odst. 2 použitá při opravě nebo údržbě vybraného
zařízení je v souladu s technickými požadavky. Ově-
ření části vybraného zařízení musí být provedeno
postupem F1 podle přílohy č. 8 k této vyhlášce.

(7) V rámci prověřování shody po opravě nebo
zpětné montáži po opravě a po provedení změny
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vybraného zařízení musí být provedeno konečné po-
souzení podle přílohy č. 6 k této vyhlášce.

§ 17

Způsob dokumentování a obsah dokumentace
prověřování shody provozovaného vybraného

zařízení s technickými požadavky

(1) Požadavky na dokumentování prověřování
shody stanoví příloha č. 8 k této vyhlášce.

(2) Dokumentace prověřování shody musí ob-
sahovat

a) pracovní příkazy a metodiky k prověřování
shody,

b) vnitřní předpisy, pokud obsahují informace
o kontrolách vybraných zařízení,

c) plány provozních kontrol,

d) program provozních kontrol,

e) provozní program řízeného stárnutí,

f) průvodní technickou dokumentaci vybraného
zařízení podle přílohy č. 4 k této vyhlášce,

g) dokumentaci vztahující se k přípravě a prová-
dění oprav a údržby vybraného zařízení a

h) záznamy z provedených provozních kontrol
a z kontrol při provádění oprav, údržby nebo
změny vybraného zařízení.

(3) Program provozních kontrol musí obsaho-
vat

a) seznamy jednotlivých vybraných zařízení čle-
něné podle druhů vybraných zařízení,

b) programy provozních kontrol jednotlivých vy-
braných zařízení obsahující

1. kontrolní místa na vybraných zařízeních,

2. kontrolní metody aplikované na kontrolních
místech vybraných zařízení,

3. kritéria přijatelnosti pro vyhodnocení kon-
trolní metody a

4. periodu kontrol v průběhu provozu a

c) přehled změn programu provozních kontrol
provedených v průběhu uvádění do provozu
a provozu vybraných zařízení.

§ 18

Oznámení

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při posky-
tování informací v oblasti technických předpisů
a předpisů pro služby informační společnosti.

§ 19

Přechodná ustanovení

(1) Posouzení shody vybraného zařízení, které
je speciálně navrhované pro jaderné zařízení, s tech-
nickými požadavky k zajištění technické bezpečnosti
podle vyhlášky č. 309/2005 Sb., o zajišťování tech-
nické bezpečnosti vybraných zařízení, ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se
považuje za posouzení shody vybraného zařízení
nebo části vybraného zařízení podle této vyhlášky
a ověření podle § 16 odst. 6 této vyhlášky a má se
za to, že toto vybrané zařízení splňuje požadavky
této vyhlášky.

(2) Vybrané zařízení, které není speciálně na-
vrhovaným vybraným zařízením pro jaderné zaří-
zení, podle vyhlášky č. 309/2005 Sb., o zajišťování
technické bezpečnosti vybraných zařízení, ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky,
a které splňuje požadavky vyhlášky č. 132/2008 Sb.,
o systému jakosti při provádění a zajišťování činností
souvisejících s využíváním jaderné energie a radiač-
ních činností a o zabezpečování jakosti vybraných
zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnost-
ních tříd, ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti této vyhlášky, se považuje za vybrané zařízení
nebo část vybraného zařízení, u nějž bylo posouzení
shody provedeno postupem podle této vyhlášky,
a má se za to, že splňuje požadavky této vyhlášky.

§ 20

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Předsedkyně:

Ing. Drábová, Ph.D., v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 358/2016 Sb.
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359

VYHLÁŠKA

ze dne 17. října 2016

o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví po-
dle § 236 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon,
k provedení § 9 odst. 2 písm. c), § 24 odst. 7, § 25
odst. 2 písm. a) až c), § 68 odst. 2 písm. j), § 69
odst. 2 písm. d) a e), § 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:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Euratomu1) a upravuje

a) pravidla pro zařazení jaderného zařízení, praco-
viště se zdroji ionizujícího záření nebo činnosti
v rámci expozičních situací do kategorie ohro-
žení,

b) podrobná pravidla provádění analýzy a hodno-
cení radiační mimořádné události,

c) postupy a opatření k zajištění připravenosti
k odezvě na radiační mimořádnou událost (dále
jen „odezva“),

d) způsob a četnost ověřování vnitřního havarij-
ního plánu, národního radiačního havarijního
plánu, zásahové instrukce a havarijního řádu
a funkčnost technických prostředků,

e) způsob a četnost ověřování účinnosti a vzájem-
ného souladu vnitřního havarijního plánu, vněj-
šího havarijního plánu a národního radiačního
havarijního plánu,

f) obsah výroční zprávy o zajištění připravenosti
k odezvě,

g) požadavky na zajištění připravenosti k odezvě
v zóně havarijního plánování a požadavky na
stanovení zóny havarijního plánování,

h) pravidla pro vybavení obyvatelstva antidoty
k jódové profylaxi,

i) pravidla k zajištění odezvy,

j) rozsah a způsob provádění nápravy stavu po
radiační havárii,

k) požadavky na obsah národního radiačního ha-
varijního plánu a rozsah a způsob procvičování
národního radiačního havarijního plánu,

l) podrobné požadavky na obsah dokumentace
týkající se zajištění zvládání radiační mimořádné
události pro povolovanou činnost a obsah zá-
sahové instrukce,

m) obsah základních informací pro případ radiační
havárie, jejich formu a rozsah a způsob jejich
aktualizace, způsob určení změn ovlivňujících
zvládání radiační mimořádné události,

n) výčet změn souvisejících se zvládáním radiační
mimořádné události na pracovišti se zdrojem
ionizujícího záření, rozsah a způsob dokumen-
tování změny související se zvládáním radiační
mimořádné události a způsob a lhůty jejího
oznamování Úřadu a

o) výčet veličin a skutečností důležitých z hlediska
zvládání radiační mimořádné události, jejich
rozsah, způsob a dobu sledování, měření, hod-
nocení, ověřování a zaznamenávání, dobu ucho-
vávání informací o nich, rozsah, způsob a lhůty
pro předávání informací Úřadu o veličinách
a skutečnostech důležitých z hlediska zvládání
radiační mimořádné události.
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ČÁST DRUHÁ

ANALÝZA A HODNOCENÍ RADIAČNÍ
MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

§ 2

Pravidla pro zařazení jaderného zařízení,
pracoviště se zdroji ionizujícího záření

nebo činnosti v rámci expozičních situací
do kategorie ohrožení

(K § 153 odst. 3 atomového zákona)

(1) Podle možných dopadů radiační nehody
nebo radiační havárie na území České republiky se
jaderné zařízení, pracoviště se zdroji ionizujícího zá-
ření nebo činnost v rámci expozičních situací zařa-
zuje do kategorie ohrožení A až D, a to

a) do kategorie ohrožení A se zařazuje energetické
jaderné zařízení,

b) do kategorie ohrožení B se zařazuje jaderné
zařízení, které nepatří do kategorie ohrožení A,
a pracoviště IV. kategorie, kromě pracoviště
s jaderným zařízením, na němž může vzniknout
radiační havárie,

c) do kategorie ohrožení C se zařazuje jaderné za-
řízení nebo pracoviště se zdroji ionizujícího zá-
ření, na němž nemůže vzniknout radiační havá-
rie, nebo

d) do kategorie ohrožení D se zařazuje činnost
v rámci expozičních situací, včetně nálezu,
zneužití nebo ztráty radionuklidového zdroje
nebo přepravy radioaktivní nebo štěpné látky,
která může být příčinou vzniku radiační ne-
hody nebo radiační havárie na nepředvídatel-
ném místě, a tím i havarijního ozáření.

(2) Do kategorie ohrožení E se zařazují oblasti
na území České republiky, na kterých mohou být
realizována ochranná opatření pro obyvatelstvo v dů-
sledku radiační havárie vzniklé na jaderném zařízení
nebo pracovišti se zdroji ionizujícího záření umístě-
ném na území státu sousedícího s Českou republi-
kou.

§ 3

Pravidla k provádění analýzy a hodnocení
radiační mimořádné události

(K § 24 odst. 7 a § 154 odst. 3 atomového zákona)

(1) Při zpracování analýzy a hodnocení radiační
mimořádné události

a) k žádosti o povolení podle § 9 odst.1 písm. b)
nebo g) atomového zákona musí být vzata
v úvahu i možnost současného vzniku radiační
mimořádné události na dvou a více jaderných
reaktorech umístěných v areálu jaderného zaří-
zení a mimořádné události podle jiného práv-
ního předpisu2) a možnost současného vzniku
radiační mimořádné události a mimořádné udá-
losti podle jiného právního předpisu2) u souse-
dící osoby,

b) k žádosti o povolení podle § 9 odst. 2 písm. b)
a d) atomového zákona musí být vzata v úvahu
i možnost současného vzniku radiační mimo-
řádné události na dvou a více pracovištích se
zdroji ionizujícího záření, popřípadě jaderných
zařízeních umístěných na pracovišti IV. katego-
rie a mimořádné události podle jiného právního
předpisu2) a možnost současného vzniku ra-
diační mimořádné události a mimořádné udá-
losti podle jiného právního předpisu2) u souse-
dící osoby,

c) k žádosti o povolení podle § 9 odst. 3 písm. b)
atomového zákona musí být vzata v úvahu
možnost současného vzniku radiační mimo-
řádné události a mimořádné události podle ji-
ného právního předpisu2) u sousedící osoby a

d) k žádosti o povolení podle § 9 odst. 1 písm. b)
atomového zákona musí být vzaty v úvahu vý-
sledky pravděpodobnostního hodnocení bez-
pečnosti provedené podle vyhlášky o požadav-
cích na hodnocení bezpečnosti.

(2) Požadavky na obsah analýzy a hodnocení
radiační mimořádné události jsou uvedeny v příloze
č. 1 k této vyhlášce.

(3) Oznámení o zjištěné kategorii ohrožení
musí být provedeno do 10 dnů ode dne nabytí
právní moci příslušného rozhodnutí Úřadu o povo-
lení. Zpracovateli vnějšího havarijního plánu se

Sbírka zákonů č. 359 / 2016Strana 5614 Částka 143

2) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.



oznamuje pouze zjištěná kategorie ohrožení A ne-
bo B.

§ 4

Požadavky na stanovení zóny
havarijního plánování

[K § 24 odst. 7 a § 149 odst. 6 písm. d)
atomového zákona]

(1) Zóna havarijního plánování musí být stano-
vena jako kruhová plocha v okolí areálu jaderného
zařízení nebo pracoviště IV. kategorie podle přílohy
č. 2 k této vyhlášce nebo přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(2) Plocha zóny havarijního plánování podle
odstavce 1 musí být stanovena jako kruh, jehož

a) střed S odpovídá středu nejmenší kružnice,
která zahrnuje průmět půdorysu budovy s jader-
ným reaktorem, popřípadě všech budov s jader-
nými reaktory umístěných v areálu jaderného
zařízení, nebo půdorys budovy s pracovištěm
IV. kategorie, popřípadě budov s pracovišti
IV. kategorie v jednom místě; vzor stanovení
středu S plochy zóny havarijního plánování je
uveden na obrázku č. 1 v příloze č. 4 k této
vyhlášce a

b) poloměr R je roven vzdálenosti, na níž není
vyloučena pro případ vzniku radiační havárie s
frekvencí výskytu větší nebo rovnou 1 x 10-7/
/rok potřeba plánovat zavedení neodkladných
ochranných opatření.

(3) Uvnitř plochy podle odstavce 1 musí být
současně vymezeno 16 sektorů zóny havarijního plá-
nování, kterými jsou části výseče kruhové plochy
o velikosti 22,5° pokrývající plochu zóny havarijního
plánování tak, aby se osy těchto výsečí protínaly ve
středu S stanoveném podle odstavce 2 písm. a) a aby
osa výseče číslo 1 odpovídala směru větru 0°; vzor
geometrického rozdělení plochy je stanoven na ob-
rázku č. 2 přílohy č. 4 k této vyhlášce.

ČÁST TŘETÍ

PŘIPRAVENOST K ODEZVĚ

§ 5

Postupy a opatření k zajištění vzdělávání
a odborné přípravy k odezvě

[K § 24 odst. 7, § 68 odst. 2 písm. j) a § 155 odst. 3
písm. a) a b) atomového zákona]

Vzdělávání a odborná příprava k odezvě fyzic-

kých osob určených držitelem povolení k provádění
činností podle zásahové instrukce, jejíž obsah je sta-
noven v příloze č. 5 k této vyhlášce, vnitřním hava-
rijním plánem, jehož obsah je stanoven v příloze č. 6
k této vyhlášce, nebo havarijním řádem, jehož obsah
je stanoven v příloze č. 7 k této vyhlášce, musí být
zaměřeny na informace týkající se

a) ionizujícího záření a jeho vlastností,

b) veličin a jednotek radiační ochrany,

c) principů detekce ionizujícího záření,

d) biologických účinků ionizujícího záření,

e) expozičních cest a regulace ozáření,

f) ochranných opatření a ochranných pomůcek,

g) zneužití zdrojů ionizujícího záření,

h) zásad krizového řízení a integrovaného zá-
chranného systému podle krizového zákona
a souvisejících úkolů držitele povolení, Úřadu,
Hasičského záchranného sboru České repu-
bliky a dalších složek integrovaného záchran-
ného systému, krajského a obecního úřadu a dal-
ších správních orgánů dotčených vnějším nebo
národním radiačním havarijním plánem, jehož
obsah je stanoven v příloze č. 8 k této vyhlášce,
a

i) odpovědnosti držitele povolení a Úřadu při
vzniku radiační mimořádné události.

§ 6

Postupy a opatření k zajištění zjišťování vzniku
radiační mimořádné události

[K § 155 odst. 3 písm. b) atomového zákona]

(1) Skutečnostmi, které indikují podezření na
vznik nebo vznik radiační mimořádné události vně
areálu jaderného zařízení nebo pracoviště se zdroji
ionizujícího záření, jsou

a) zjištění hodnot výsledků měření z monitorování
radiační situace na území České republiky vyš-
ších, než jsou hodnoty zásahových úrovní sta-
novených v národním programu monitorování
nebo hodnoty zásahových úrovní stanovených
v programu monitorování výpustí nebo okolí
pracoviště, a

b) informace o zjištění vzniku radiační mimořádné
události mimo území České republiky předané
Evropskou komisí nebo sousedním státem.

(2) Havarijní akční úrovně, jimiž jsou skuteč-
nosti nebo veličiny, které indikují podezření na
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vznik nebo vznik radiační mimořádné události při
provádění povolené činnosti, jsou

a) veličiny nebo skutečnosti vztahující se k oka-
mžitému stavu systémů, konstrukcí a kompo-
nent jaderného zařízení nebo k okamžitému
stavu pracoviště se zdroji ionizujícího záření
nebo obalového souboru s radioaktivní nebo
štěpnou látkou při přepravě, jejichž selhání
nebo poškození může vést k narušení bariér
určených k zamezení úniku radioaktivních látek
nebo šíření ionizujícího záření do pracovního
nebo životního prostředí, nebo vzniku neho-
dové expoziční situace v areálu jaderného zaří-
zení nebo na pracovišti se zdroji ionizujícího
záření nebo v okolí obalového souboru a do-
pravního prostředku při přepravě a

b) zjištění provozní události nebo mimořádné udá-
losti podle jiného právního předpisu2), která
může ohrozit jadernou bezpečnost nebo ra-
diační ochranu při vykonávání činností v rámci
plánované expoziční situace, a průběh této udá-
losti.

(3) Havarijní akční úrovně musí být stanoveny
jako soubor předem určených, místně specifických
iniciačních podmínek, jejichž dosažení je podnětem
k prošetření podezření na vznik nebo potvrzení
vzniku radiační mimořádné události, popřípadě pod-
nětem k zahájení odezvy. Havarijní akční úrovně
jsou zpracovány pro všechny činnosti prováděné
v rámci povolené činnosti, mohou se skládat z něko-
lika monitorovacích úrovní a obsahovat popis pro-
vozních událostí, jejichž další rozvoj může ohrozit
jadernou bezpečnost nebo radiační ochranu.

(4) Kontrolní a měřicí přístroje, zařízení a sy-
stémy určené k monitorování přímo měřitelných ve-
ličin stanovených jako součást havarijních akčních
úrovní podle odstavce 3 musí umožnit signalizaci je-
jich překročení.

(5) Údaje o okamžitém stavu veličin a skuteč-
ností podle odstavce 2 písm. a) s výjimkou údajů
o obalovém souboru s radioaktivní nebo štěpnou
látkou při přepravě nutné pro včasné zjištění radiační
havárie a její hodnocení a prognózu jejího vývoje
podle § 157 odst. 2 písm. g) atomového zákona musí
předávat držitel povolení průběžně Úřadu jako da-
tové soubory formou dálkového způsobu předávání.

§ 7

Postupy a opatření k zajištění vyhlášení
radiační mimořádné události a vyrozumění

dotčených orgánů

[K § 155 odst. 3 písm. b) atomového zákona]

(1) Vyhlášení radiační mimořádné události, kte-
rým je aktivace k zahájení řízení a provádění odezvy,
aktivace zasahujících osob, příprava technických
prostředků určených k odezvě a v případě vzniku
radiační nehody nebo radiační havárie příprava pros-
tor určených k řízení odezvy a k ukrytí nebo shro-
máždění fyzických osob, zahájení havarijního moni-
torování a varování, musí být provedeno neprodleně
po zařazení vzniklé radiační mimořádné události do
kategorie.

(2) Pro varování fyzické osoby nacházející se
v areálu jaderného zařízení nebo v prostorách praco-
viště se zdrojem ionizujícího záření musí být připra-
ven pro všechny prostory, ve kterých se při prová-
dění činností v souladu s příslušným povolením
může fyzická osoba vyskytovat, systém technických
prostředků a organizačních opatření. Pro vyrozu-
mění dotčených orgánů se připravuje systém tech-
nických prostředků a organizačních opatření. Tech-
nické prostředky musí být zálohovány.

(3) S každou změnou systému technických
prostředků a organizačních opatření připravených
podle odstavce 2 musí držitel povolení fyzické oso-
by tímto systémem nebo opatřením dotčené proka-
zatelně seznámit.

§ 8

Postupy a opatření k zajištění řízení
a provádění odezvy

[K § 155 odst. 3 písm. b) atomového zákona]

(1) Řízení a provádění odezvy musí být prove-
deno podle zásahových instrukcí, vnitřního havarij-
ního plánu nebo havarijního řádu a s uvážením vý-
sledků monitorování vzniklé radiační situace prová-
děného podle programu monitorování nebo národ-
ního programu monitorování a vývoje radiační
mimořádné události.

(2) Řízení a provádění odezvy smí provádět
pouze držitelem povolení předem určené osoby,
které mají určené procesní role podle vyhlášky o po-
žadavcích na systém řízení a které se mohou předem
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rozdělit do stálých vzájemně zastupitelných skupin
(dále jen „směny odezvy“).

(3) Řízení a provádění odezvy musí držitel po-
volení připravit tak, aby mohla být zahájena oka-
mžitě po zjištění vzniku radiační mimořádné udá-
losti prvního stupně, radiační nehody nebo radiační
havárie, aby při jejich provádění nebyly ovlivněny
sousedící osoby, bezpečnost jiného jaderného reak-
toru nebo zdroje ionizujícího záření v areálu jader-
ného zařízení nebo na pracovišti se zdrojem ionizu-
jícího záření. Řízení a provádění odezvy při přepravě
radioaktivní nebo štěpné látky musí být připraveno
tak, aby nebyly ovlivněny ostatní osoby případně
dotčené přepravou radioaktivní nebo štěpné látky.

(4) Úkryt na jaderném zařízení zařazeném do
kategorie ohrožení A nebo B, ve kterém se zřizuje
pracoviště pro řízení odezvy, musí umožnit oddě-
lený výkon činností havarijního řídícího střediska
a technického podpůrného střediska, zajištění řízení
monitorování radiační situace v zóně havarijního
plánování a vyrozumění a varování.

(5) Úkryt na jaderném zařízení zařazeném do
kategorie ohrožení A nebo B, ve kterém se umísťují
osoby určené k provádění odezvy, musí umožnit
shromáždění sil a prostředků potřebných k zásahu
na jaderném zařízení, na kterém radiační nehoda
nebo radiační havárie vznikla.

(6) V průběhu řízení a provádění odezvy až do
objasnění příčin vzniku radiační mimořádné události
nesmí držitel povolení měnit nastavení úrovní signa-
lizace kontrolních a měřicích přístrojů, zařízení a sys-
témů určených k monitorování přímo měřitelných
veličin stanovených jako součást havarijních akčních
úrovní a dalších veličin sloužících k získávání infor-
mací o vzniku a průběhu radiační mimořádné udá-
losti.

§ 9

Postupy a opatření k zajištění omezení
havarijního ozáření

[K § 155 odst. 3 písm. b) atomového zákona]

(1) Pro omezení havarijního ozáření osob na-
cházejících se v areálu jaderného zařízení nebo na
pracovišti IV. nebo III. kategorie, musí být připra-
vena opatření a postupy pro

a) shromáždění, které se provádí v případě vzniku
radiační nehody nebo radiační nehody s pode-

zřením na únik radioaktivních látek nebo šíření
ionizujícího záření neprodleně po provedení va-
rování fyzické osoby, a

b) shromáždění, ukrytí, použití jódové profylaxe
a evakuaci, které se provádějí v případě vzniku
radiační havárie; shromáždění a ukrytí se pro-
vádí neprodleně po provedení varování fyzické
osoby.

(2) Pro shromáždění nebo ukrytí podle od-
stavce 1 musí být stanovena a zajištěna následující
opatření a postupy:

a) místa shromáždění (dále jen „shromaždiště“)
nebo úkryty, které musí být trvale udržovány
v provozuschopném stavu,

b) komunikační spojení osob řídících odezvu se
shromaždišti nebo úkryty,

c) úniková cesta na shromaždiště nebo do úkrytu a

d) systém organizování shromažďování nebo
ukrytí a odchodu, popřípadě evakuace osob ze
shromaždiště nebo úkrytu, který obsahuje

1. způsob vedení evidence osob na shromaž-
dišti nebo v úkrytu, včetně uvedení příjmení,
jména, popřípadě jmen shromážděných nebo
ukrytých osob, a určení osoby odpovědné za
provádění této evidence,

2. dozimetrickou kontrolu osob na shromaž-
dišti nebo v úkrytu a zabezpečení jejich de-
kontaminace a

3. poskytování první pomoci na shromaždišti
nebo v úkrytu.

(3) Pro jódovou profylaxi podle odstavce 1
písm. b) musí být zajištěno balení antidot pro osoby
nacházející se v areálu jaderného zařízení, přičemž
jedno balení obsahuje 2 dávky po 130 mg jodidu
draselného. Počet balení musí odpovídat dvojná-
sobku kapacity úkrytů a shromaždišť navýšené
o 10% rezervu.

(4) Pro evakuaci podle odstavce 1 písm. b)
musí být stanovena a zajištěna následující opatření
a postupy:

a) místo odvozu osob ze shromaždiště nebo
úkrytu,

b) potřebný počet dopravních prostředků,

c) technický systém evidence osob, které ze stře-
ženého prostoru nebyly evakuovány,
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d) evakuační trasy v návaznosti na vnější havarijní
plán,

e) prostředky ke stanovení osobních dávek v prů-
běhu řízené evakuace,

f) komunikační spojení s osobami řídícími odezvu
a

g) systém organizování evakuace, který obsahuje

1. určení osoby odpovědné za organizování a ří-
zení evakuace,

2. způsob vedení evidence osob, které ze stře-
ženého prostoru nebyly evakuovány, včetně
uvedení jejich příjmení a jména, popřípadě
jmen, a

3. určení osoby odpovědné za provádění této
evidence pro případ nefunkčnosti systému
podle písmene c).

(5) Pro omezení havarijního ozáření obyvatel-
stva v případě vzniku radiační havárie jsou v příloze
č. 9 k této vyhlášce stanoveny hodnoty vybraných
přímo měřitelných veličin (dále jen „operační zása-
hové úrovně“), při jejichž překročení musí být zvá-
ženo zavedení neodkladných ochranných opatření.

(6) Pro omezení havarijního ozáření obyvatel-
stva v zóně havarijního plánování a složek integro-
vaného záchranného systému zasahujících při ra-
diační havárii v zóně havarijního plánování musí
být zajištěna antidota k jódové profylaxi v množství
potřebném podle § 15; součástí balení je vždy pí-
semný návod k jejich užívání v českém jazyce.

(7) Pro omezení havarijního ozáření osob v pří-
padě vzniku radiační mimořádné události při pře-
pravě radioaktivní nebo štěpné látky musí být při-
praveny postupy, které se provedou neprodleně po
zastavení přepravy, pro

a) shromáždění účastníků přepravy a dalších do-
tčených osob na vhodném místě na návětrné
straně vzhledem k místu vzniku radiační mimo-
řádné události a v dostatečné vzdálenosti od ní,

b) evidenci osob podle písmene a),

c) dozimetrickou kontrolu osob podle písmene a)
a

d) provedení dekontaminace osob, pokud byla
zjištěna jejich kontaminace.

§ 10

Postupy a opatření k zajištění zdravotnického
zajištění

[K § 155 odst. 3 písm. b) atomového zákona]

(1) Pro zdravotnické zajištění osob, které se na-
cházejí v areálu jaderného zařízení nebo na pracovišti
se zdrojem ionizujícího záření a jsou dotčené vznik-
lou radiační mimořádnou událostí, musí být určeny
osoby odpovědné za jeho řízení a koordinaci a musí
být připravena opatření a postupy pro

a) vyhledávání,

b) poskytnutí první pomoci,

c) zajištění přednemocniční neodkladné zdravotní
péče a

d) zajištění odborné nebo speciální lékařské po-
moci podle § 214 písm. a) atomového zákona.

(2) Pro zdravotnické zajištění osob dotčených
radiační mimořádnou událostí při přepravě radioak-
tivní nebo štěpné látky musí být připravena opatření
a postupy podle odstavce 1 v rozsahu přiměřeném
povolené činnosti.

§ 11

Postupy a opatření k zajištění předběžného
informování obyvatelstva

[K § 155 odst. 3 písm. b) atomového zákona]

(1) Předběžné informování obyvatelstva podle
§ 209 písm. e), § 220 odst. 1 písm. c) a § 224 odst. 1
písm. b) atomového zákona obsahuje

a) základní údaje o ionizujícím záření a jeho účin-
cích na lidský organismus a životní prostředí,

b) popis v úvahu připadajících radiačních havárií
a jejich důsledků pro obyvatelstvo a životní
prostředí,

c) popis způsobu varování,

d) popis ochranných opatření připravených pro
případ vzniku radiační havárie a

e) návody, jak má obyvatelstvo postupovat při
vzniku radiační havárie.

(2) Informace podle odstavce 1 musí být zve-
řejňovány alespoň na internetových stránkách
Úřadu, Hasičského záchranného sboru České repu-
bliky a krajských úřadů a aktualizují se pokaždé,
když dojde k významné změně v opatřeních již zve-
řejněných.
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§ 12

Postupy a opatření k zajištění prověřování
připravenosti osob k odezvě

[K § 155 odst. 3 písm. b) atomového zákona]

(1) Prověřování připravenosti k odezvě osoby
určené k řízení a provádění odezvy musí být pro-
vedeno při nácviku nebo havarijním cvičení nebo
taktickém cvičení3).

(2) Při nácviku musí být prověřena činnost po-
dle zásahové instrukce nebo dílčí činnost podle
vnitřního havarijního plánu a zásahové instrukce
nebo národního radiačního havarijního plánu.

(3) Při havarijním cvičení musí být prověřena
činnost podle vnitřního havarijního plánu nebo ha-
varijního řádu a vybraných zásahových instrukcí
nebo národního radiačního havarijního plánu, včetně
součinnosti osob určených k provádění a řízení ode-
zvy podle zásahových instrukcí.

(4) Havarijní cvičení se člení na

a) přípravnou část, při které se ve vazbě na plán
havarijních cvičení zpracovává scénář havarij-
ního cvičení, kterým se stanoví

1. cíl, rozsah a doba trvání cvičení,

2. vznik a stupeň radiační mimořádné události
a jejího vývoje v průběhu cvičení,

3. zásahové instrukce, které budou procvičo-
vány; zásahové instrukce musí být specifiko-
vány tak, aby vzaly v úvahu kombinaci všech
kategorií v úvahu připadajících radiačních
mimořádných událostí, a

4. hodnotitelé, popřípadě pozorovatelé na cvi-
čení,

b) realizační část, kterou je vlastní provedení hava-
rijního cvičení podle předem připraveného scé-
náře havarijního cvičení za účasti všech osob
odpovědných za řízení a provádění odezvy
včetně hodnotitelů, popřípadě pozorovatelů
cvičení a zaznamenávání jednotlivých úkonů a

c) hodnotící část, při které se zpracovává závě-
rečné hodnocení, jehož součástí je i přehled zjiš-
těných nedostatků s uvedením termínu jejich
odstranění a osoby odpovědné za toto odstra-
nění.

(5) Závěrečné hodnocení havarijního cvičení
pro případ vzniku radiační havárie musí být předáno
Úřadu do 2 měsíců po ukončení cvičení.

(6) Nácviky a havarijní cvičení musí být pro-
váděny podle zpracovaného ročního plánu prověřo-
vání připravenosti k odezvě, kterým se stanoví za-
měření, rozsah nácviku nebo havarijního cvičení
a termíny jejich provedení. Při vypracování tohoto
plánu držitel povolení musí vyjít z četností ověřo-
vání uvedených v § 16 a 18.

(7) Souhrnné hodnocení všech nácviků a hava-
rijních cvičení provedených k prověření připrave-
nosti k odezvě musí obsahovat hodnocení nácviků
a havarijních cvičení provedených podle odstavců 2
až 4 za kalendářní rok. Jsou-li osoby určené k pro-
vádění a řízení odezvy rozděleny do směn odezvy,
přehled nácviků a havarijních cvičení obsahuje i in-
formaci o tom, která směna odezvy nácvik nebo ha-
varijní cvičení provedla.

§ 13

Postupy a opatření k zajištění příjmu
vnější pomoci

[K § 155 odst. 3 písm. b) atomového zákona]

Ve vnitřním havarijním plánu držitel povolení
k provádění činností na jaderném zařízení zařazeném
do kategorie ohrožení A nebo B musí určit

a) osobu odpovědnou za stanovení potřebného
rozsahu, odborné nebo materiální formy a vy-
hovujícího času příjmu požadované vnější po-
moci potřebné pro odezvu na radiační havárii
nebo pro nápravu stavu v areálu jaderného za-
řízení po radiační havárii a

b) za jakých podmínek osoba podle písmene a) za-
hájí svou činnost.

§ 14

Postupy a opatření k zajištění dokumentování
připravenosti k odezvě

[K § 24 odst. 7, § 155 odst. 3 písm. b) a § 156 odst. 4
písm. d) a e) atomového zákona]

(1) Připravenost k odezvě musí být dokumen-
tována
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a) záměrem zajištění zvládání radiační mimořádné
události, jehož obsah je stanoven v příloze č. 10
k této vyhlášce, a

b) vnitřním havarijním plánem, havarijním řádem
a zásahovou instrukcí a jejich aktualizacemi nej-
méně jedenkrát za 4 roky.

(2) Nedostatky zjištěné při aktualizaci doku-
mentů podle odstavce 1 nebo uvedené v závěrečném
hodnocení havarijních cvičení, zkušenosti získané
nebo nedostatky zjištěné při provádění odezvy na
vzniklou radiační mimořádnou událost, popřípadě
další zjištění, která mají dopad na zajištění zvládání
radiační mimořádné události, musí být zapracovány
do dokumentace podle odstavce 1 písm. b) bez zby-
tečného odkladu.

(3) Havarijní řád pro přepravu radioaktivní
nebo štěpné látky v areálu jaderného zařízení nebo
v prostoru pracoviště IV. kategorie téhož držitele
povolení může být součástí vnitřního havarijního
plánu.

(4) Národní radiační havarijní plán musí být
zpracován pro kategorie ohrožení C, D a E a pro
kategorie ohrožení A a B pro případ dopadů radiační
havárie mimo zónu havarijního plánování.

(5) Připravenost k odezvě musí být dále doku-
mentována

a) záznamy o seznámení se schváleným vnitřním
havarijním plánem, které se provádí u

1. zaměstnanců při nástupu do zaměstnání
a externích pracovníků při zahájení činnosti
u držitele povolení a dále nejméně jedenkrát
ročně v rozsahu, který odpovídá jejich pra-
covnímu zařazení; držitel povolení ověřuje
tuto znalost zkouškou a o zkoušce provede
záznam,

2. osob podle něj určených k odezvě bezpro-
středně po jejich určení a dále nejméně jeden-
krát ročně v rozsahu odpovídajícímu jejich
zařazení k řízení nebo provádění odezvy;
držitel povolení ověřuje tuto znalost zkouš-
kou a o zkoušce provede záznam,

3. dalších osob nacházejících se v areálu jader-
ného zařízení nebo na pracovišti se zdroji
ionizujícího záření před jejich vstupem do
areálu nebo na pracoviště,

4. sousedících osob do 1 měsíce od vydání roz-

hodnutí Úřadu, kterým byl vnitřní havarijní
plán schválen,

b) záznamy o seznámení fyzické osoby se zásaho-
vou instrukcí, které se provádí bezprostředně
po jejím určení k výkonu činnosti při zásahu
podle této instrukce,

c) záznamy o seznámení všech osob určených
k zajištění přepravy radioaktivní nebo štěpné
látky se schváleným havarijním řádem, které se
provádí před zahájením přepravy, a to v rozsahu
odpovídajícím druhu a povaze činností při ří-
zení a provádění odezvy; pokud je havarijní
řád součástí vnitřního havarijního plánu, sezná-
mení je součástí seznámení podle písmene a),

d) výroční zprávou o zajištění připravenosti k ode-
zvě, která obsahuje přehled nácviků, havarijních
cvičení a ověření funkčnosti technických pro-
středků provedených za kalendářní rok spolu
s uvedením zjištěných nedostatků této funkč-
nosti; jsou-li osoby určené k provádění a řízení
odezvy rozděleny do směn odezvy, přehled ná-
cviků a havarijních cvičení obsahuje i informaci
o tom, která směna odezvy nácvik nebo hava-
rijní cvičení provedla, a

e) doklady o smluvním zajištění dalších osob nut-
ných k provádění odezvy na radiační nehodu
nebo radiační havárii.

§ 15

Pravidla pro vybavení antidoty k jódové profylaxi
v zóně havarijního plánování

(K § 220 odst. 2 atomového zákona)

(1) Antidota k jódové profylaxi v zóně havarij-
ního plánovaní musí být zajištěna

a) 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 kaž-
dou osobu do 12 let věku a

b) pro složky integrovaného záchranného systému
zasahující při radiační havárii v balení, které ob-
sahuje 2 dávky po 130 mg jodidu draselného
pro každou osobu.

(2) Za účelem zajištění spolupráce na vybavení
obyvatelstva antidoty v zóně havarijního plánování
podle odstavce 1
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a) držitel povolení předá před prvním zavezením
jaderného paliva do jaderného reaktoru nebo
před uvedením pracoviště IV. kategorie, které
není jaderným zařízením, do provozu kraj-
skému úřadu nebo Hasičskému záchrannému
sboru České republiky žádost o podklady pro
stanovení počtu dávek antidot pro obyvatele ži-
jící, pracující nebo studující v zóně havarijního
plánování a pro složky integrovaného záchran-
ného systému určené v příslušném vnějším ha-
varijním plánu,

b) držitel povolení pořídí antidota do 2 měsíců od
vyřízení žádosti podle písmene a) ve stanove-
ném počtu dávek navýšeném o nejméně
10% rezervu,

c) držitel povolení zajistí stanovené počty dávek
antidot pro obyvatelstvo v zóně havarijního plá-
nování a složek integrovaného záchranného
systému v počtu podle písmene b) a zajistí jejich
předání ve stanoveném počtu krajskému úřadu
nebo Hasičskému záchrannému sboru České
republiky a v počtu odpovídajícím 10% rezervě
krajskému úřadu nebo Hasičskému záchran-
nému sboru České republiky nejméně 3 měsíce
před prvním zavezením jaderného paliva do ja-
derného reaktoru jaderného zařízení nebo před
uvedením pracoviště IV. kategorie, které není
jaderným zařízením, do provozu,

d) držitel povolení zajistí dovybavení antidoty
krajského úřadu nebo Hasičského záchranného
sboru České republiky, klesne-li tato rezerva
pod 5 % a požádá-li jej o to krajský úřad, a to
do 3 měsíců od doručení žádosti krajského
úřadu o toto dovybavení,

e) držitel povolení aktualizuje stanovený počet dá-
vek antidot, kterými je vybaveno obyvatelstvo
v zóně havarijního plánování a složky integro-
vaného záchranného systému, pro jejich ob-
měnu, obdrží-li nejméně 12 měsíců před uply-
nutím doby použitelnosti antidot od krajského
úřadu nebo Hasičského záchranného sboru
České republiky návrh na aktualizaci počtu dá-
vek antidot,

f) držitel povolení zajistí obměnu antidot pro
obyvatele a složky integrovaného záchranného
systému z důvodu uplynutí doby jejich použi-

telnosti v aktualizovaném stanoveném počtu na-
výšeném o 10% rezervu a předá aktualizovaný
stanovený počet antidot krajskému úřadu nebo
Hasičskému záchrannému sboru České repu-
bliky a 10% rezervu krajskému úřadu nebo Ha-
sičskému záchrannému sboru České republiky
nejméně 3 měsíce před uplynutím data použi-
telnosti,

g) držitel povolení převezme antidota stažená do
3 měsíců od uplynutí doby jejich použitelnosti
krajským úřadem nebo Hasičským záchranným
sborem České republiky a antidota z rezervy
krajského úřadu nebo Hasičského záchranného
sboru České republiky, u nichž uplynula doba
použitelnosti, a

h) držitel povolení zajistí likvidaci stažených anti-
dot podle jiného právního předpisu4).

(3) Za účelem stanovení počtu osob, které se
vybavují antidoty podle odstavce 2 písm. b) a f), se
s využitím stávajících výsledků statistických šetření
do počtu 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 pra-
cují, žáci škol, děti navštěvující předškolní za-
řízení a osoby navštěvující školská zařízení, po-
kud škola nebo zařízení leží v zóně havarijního
plánování,

c) lůžka v lůžkových zdravotnických, ubytovacích
a sociálních zařízeních umístěných v zóně hava-
rijního plánování a

d) osoby ve složkách integrovaného záchranného
systému, uvedené ve vnějším havarijním plánu.

(4) K počtu osob stanovenému podle od-
stavce 3 se připočítá dalších 10 % jako rezerva.

§ 16

Způsob a četnost ověřování havarijních plánů,
zásahové instrukce a havarijního řádu

[K § 156 odst. 4 písm. a) atomového zákona]

(1) Ověřování vnitřního havarijního plánu
schváleného pro vykonávání činností podle § 9
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odst. 1 písm. b) a odstavce 2 písm. b) atomového zá-
kona pro pracoviště IV. kategorie, podle § 9 odst. 3
písm. a) a b) atomového zákona, podle národního
radiačního havarijního plánu, zásahové instrukce
a havarijního řádu musí být provedeno

a) nácvikem každé zásahové instrukce, pokud
může vzniknout pouze radiační mimořádná
událost prvního stupně, jednou ročně,

b) havarijním cvičením se zahrnutím vnitřního ha-
varijního plánu a zásahových instrukcí, pokud
může vzniknout

1. radiační nehoda, při kterém se procvičí
všechny zásahové instrukce v období 2 po
sobě jdoucích kalendářních roků,

2. radiační havárie, při kterém se procvičí
všechny zásahové instrukce v období 3 po
sobě jdoucích kalendářních roků, a

c) havarijním cvičením se zahrnutím havarijního
řádu, pokud není součástí vnitřního havarijního
plánu, a vybraných zásahových instrukcí jeden-
krát za 3 roky.

(2) Jsou-li osoby určené k provádění a řízení
odezvy rozděleny do směn odezvy, ověřování podle
odstavce 1 písm. b) bodů 1 a 2 musí provést alespoň
jedna směna odezvy a ostatní směny odezvy mohou
provést nácvik zásahových instrukcí procvičovaných
při havarijním cvičení.

(3) Ověřování zásahové instrukce pro vykoná-
vání činností při používání zdrojů ionizujícího zá-
ření na přechodných pracovištích, na nichž se má
provádět defektoskopie s mobilním defektoskopem
obsahujícím uzavřený radionuklidový zdroj, musí
být provedeno jejím nácvikem nejméně jedenkrát
za 4 roky.

(4) Ověřování národního radiačního havarij-
ního plánu musí být provedeno ověřením jeho účin-
nosti podle § 18 odst. 1 písm. a).

§ 17

Způsob a četnost ověřování funkčnosti
technických prostředků

[K § 156 odst. 4 písm. a) atomového zákona]

(1) Ověřování funkčnosti technických pro-
středků podle vnitřního havarijního plánu jaderného
zařízení nebo pracoviště IV. kategorie musí být pro-
vedeno

a) jedenkrát za 3 měsíce prověřením funkčnosti
technických prostředků určených k aktivaci za-
sahujících osob pro řízení a provádění odezvy,

b) jedenkrát za 6 měsíců prověřením funkčnosti
technických prostředků určených k varování
osob nacházejících se v areálu jaderného zaří-
zení nebo na pracovišti a

c) jedenkrát za 3 měsíce prověřením funkčnosti
technických prostředků určených k vyrozumění
o radiační mimořádné události.

(2) Ověřování funkčnosti technických pro-
středků, systémů a přístrojů potřebných pro řízení
a provádění odezvy na pracovišti uranového prů-
myslu a při používání zdrojů ionizujícího záření na
pracovištích, kde je stanoveno kontrolované pásmo,
musí být provedeno jedenkrát za 12 měsíců prově-
řením funkčnosti technických prostředků

a) určených k aktivaci zasahujících osob pro řízení
a provádění zásahu a k varování osob nacháze-
jících se na pracovišti a

b) určených k vyrozumění o radiační mimořádné
události.

(3) Ověřování funkčnosti technických pro-
středků podle havarijního řádu, který není součástí
vnitřního havarijního plánu, musí být provedeno je-
denkrát během posledních 72 hodin před zahájením
přepravy

a) prověřením funkčnosti technických prostředků
určených k aktivaci zasahujících osob pro řízení
a provádění zásahu a

b) prověřením funkčnosti technických prostředků
pro vyrozumění o radiační havárii.

§ 18

Způsob a četnost ověřování účinnosti
a vzájemného souladu havarijních plánů

[K § 156 odst. 4 písm. b) a § 211 odst. 2 atomového
zákona]

(1) Ověřování účinnosti a vzájemného souladu
vnitřního havarijního plánu, vnějšího havarijního
plánu a národního radiačního havarijního plánu musí
být provedeno

a) společným procvičením scénáře pro radiační ha-
várii vzniklou na jaderném zařízení nebo praco-
višti IV. kategorie, k němuž je stanovena zóna
havarijního plánování a které je zařazeno do
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kategorie ohrožení A nebo B, jednou za období
4 kalendářních roků a

b) vyhodnocením procvičení provedeného podle
písmene a).

(2) Náprava nedostatků zjištěných podle od-
stavce 1 písm. b), které mají dopad na obsah vnitř-
ního havarijního plánu nebo národního radiačního
havarijního plánu, musí být provedena bezodklad-
nou aktualizací těchto plánů.

§ 19

Požadavky na zajištění připravenosti k odezvě
v zóně havarijního plánování

[K § 156 odst. 4 písm. c) atomového zákona]

(1) Podklady ke zpracování vnějšího havarij-
ního plánu a národního radiačního havarijního plánu
obsahují

a) popis stanovené nebo upravené zóny havarij-
ního plánování, včetně jejího zakreslení do di-
gitalizovaného mapového podkladu spolu s vy-
značením sektorů,

b) přehled všech v úvahu připadajících radiačních
nehod s možností úniku radioaktivních látek
a šíření ionizujícího záření a radiačních havárií,

c) popis systému určeného pro zjištění vzniku ra-
diační mimořádné události prvního stupně, ra-
diační nehody nebo radiační havárie podle
vnitřního havarijního plánu a

d) popis systému vyhlášení radiační mimořádné
události podle vnitřního havarijního plánu,
včetně informace o komunikačních prostředcích
připravených k vyrozumění a o komunikačním
spojení pro případ ověření zprávy o vzniku ra-
diační mimořádné události.

(2) Podklady podle odstavce 1 musí být pře-
dány do 1 měsíce od vydání rozhodnutí Úřadu o sta-
novení nebo úpravě zóny havarijního plánování.

§ 20

Obsah základních informací pro případ radiační
havárie, jejich forma a rozsah a způsob

jejich aktualizace

[K § 156 odst. 4 písm. d) atomového zákona]

(1) Základní informace pro případ radiační ha-
várie (dále jen „základní informace“) obsahují

a) základní údaje o ionizujícím záření a jeho účin-
cích na lidský organismus a životní prostředí,

b) popis provozu a zajištění jaderné bezpečnosti
a radiační ochrany jaderného zařízení nebo pra-
coviště IV. kategorie, k němuž se stanovuje
zóna havarijního plánování,

c) popis zóny havarijního plánování včetně jejího
zakreslení do digitalizovaného mapového pod-
kladu,

d) popis v úvahu připadající radiační havárie a její
důsledky pro obyvatelstvo a životní prostředí,

e) popis způsobu varování,

f) popis ochranných opatření připravených pro
případ vzniku radiační havárie a

g) návod, jak má obyvatelstvo postupovat při
vzniku radiační havárie.

(2) Podklady pro zpracování základních infor-
mací podle odstavce 1 písm. e) a f) vycházejí z pří-
slušného vnějšího havarijního plánu.

(3) Základní informace pro obyvatele v zóně
havarijního plánování musí být zveřejněny v listinné
formě a distribuovány na krajský úřad a na obecní
úřady a v elektronické formě na internetových strán-
kách držitele povolení. Zveřejnění musí být prove-
deno do 6 měsíců po vydání rozhodnutí Úřadu, kte-
rým se schvaluje stanovení zóny havarijního pláno-
vání, nebo do 1 měsíce po vydání rozhodnutí Úřadu,
kterým se schvaluje úprava zóny havarijního pláno-
vání.

(4) Základní informace musí odrážet aktuální
stav připravených ochranných opatření a jejich ak-
tualizace se provádí nejméně jednou za 2 kalendářní
roky. Po provedené aktualizaci se základní informa-
ce neprodleně zveřejňují.

ČÁST ČTVRTÁ

ODEZVA A NÁPRAVA STAVU
PO RADIAČNÍ HAVÁRII

§ 21

Pravidla k zajištění odezvy

(K § 157 odst. 3 atomového zákona)

(1) Držitel povolení při řízení a provádění ode-
zvy musí

a) vyhlásit radiační mimořádnou událost,
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b) vyrozumět v souladu s § 157 odst. 2 písm. c)
atomového zákona Úřad, a to

1. neprodleně po zjištění vzniku radiační havá-
rie,

2. nejpozději do 4 hodin od zjištění vzniku ra-
diační nehody,

3. nejpozději do 24 hodin od zjištění vzniku
radiační mimořádné události prvního stupně,

c) vyrozumět v souladu s § 157 odst. 2 písm. c)
atomového zákona místně příslušné starosty
obcí s rozšířenou působností a místně přísluš-
ného hejtmana kraje prostřednictvím územně
příslušného operačního střediska Hasičského
záchranného sboru České republiky a další do-
tčené orgány stanovené vnitřním havarijním
plánem nebo havarijním řádem a sousedící
osobu, a to

1. neprodleně po zjištění vzniku radiační havá-
rie,

2. nejpozději do 4 hodin od zjištění vzniku ra-
diační nehody spojené s podezřením na mož-
ný únik radioaktivních látek nebo šíření io-
nizujícího záření z areálu jaderného zařízení
nebo pracoviště se zdroji,

d) omezovat havarijní ozáření,

e) provádět zdravotnické zajištění,

f) informovat písemně podle § 157 odst. 2
písm. h) atomového zákona; obsah informač-
ního formuláře je uveden v příloze č. 11 k této
vyhlášce,

g) zpracovávat průběh odezvy od doby zjištění
vzniku radiační mimořádné události, včetně ča-
sové posloupnosti všech příkazů vydaných k ří-
zení odezvy ve formě písemné zprávy o vzniku
a průběhu radiační mimořádné události, jejíž
obsah je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce,
a

h) v případě radiační havárie

1. informovat neprodleně obyvatelstvo touto
radiační havárií dotčené o radiační havárii
a jejím předpokládaném vývoji; obsah infor-
mace je uveden v příloze č. 13 k této vy-
hlášce,

2. stanovit požadavky na příjem vnější pomoci,

3. předávat dálkovým způsobem předávání
jako datové soubory údaje potřebné pro
hodnocení radiační havárie, kterými jsou

údaje o okamžitém stavu systémů, kon-
strukcí a komponent jaderného zařízení nebo
pracoviště IV. kategorie a o radiační situaci
v areálu jaderného zařízení nebo na praco-
višti IV. kategorie, a pro prognózu jejího vý-
voje, které jsou doplněny údaji o meteorolo-
gické situaci v zóně havarijního plánování;
pokud dálkový způsob předávání v průběhu
odezvy není možný, držitel povolení zajistí
náhradní způsob jejich předávání.

(2) Vyrozumění podle odstavce 1 musí být
provedeno na formuláři, jehož obsah je uveden v pří-
loze č. 14 k této vyhlášce.

(3) Vyrozumění v případě vzniku radiační
mimořádné události při přepravě lze provést ústně
podle obsahu uvedeného v příloze č. 14 k této vy-
hlášce a následně provést písemné vyrozumění, jak-
mile jsou k dispozici příslušné technické prostředky.

§ 22

Rozsah a způsob provádění nápravy stavu
po radiační havárii

[K § 158 odst. 3 atomového zákona]

(1) Úřad navrhuje velikost vymezení kontami-
nované oblasti vně areálu jaderného zařízení nebo
pracoviště IV. kategorie k provádění nápravy stavu
po radiační havárii na základě hodnocení výsledků
monitorování prováděného podle § 149 odst. 2 ato-
mového zákona jako součást návrhů na zavedení,
upřesnění a odvolání ochranných opatření, která se
vztahují na kontaminované oblasti a jednotlivce
z obyvatelstva.

(2) Držitel povolení při provádění nápravy
stavu po radiační havárii v areálu jaderného zařízení
nebo na pracovišti IV. kategorie musí

a) stanovit cíle nápravy stavu,

b) aktualizovat s uvážením vzniklé existující ra-
diační situace stanovené havarijní akční úrovně,

c) posoudit potřebu a rozsah ochranných opatření
vztahujících se na osoby provádějící nápravu,

d) posoudit potřebu zamezení nebo kontroly pří-
stupu do vymezené kontaminované oblasti,

e) posoudit rozložení dávek osob podle písme-
ne c), které je výsledkem provádění nápravy, a

f) zvážit další potřebu a rozsah ochranných opa-
tření vedoucích ke snížení veškerých ozáření,
která stále překračují referenční úroveň.
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ČÁST PÁTÁ

ZVLÁDÁNÍ RADIAČNÍ MIMOŘÁDNÉ
UDÁLOSTI PŘI VÝKONU POVOLENÝCH

ČINNOSTÍ

§ 23

Změny ovlivňující zvládání radiační
mimořádné události

[K § 9 odst. 2 písm. c) atomového zákona]

Změnami ovlivňujícími zvládání radiační mimo-
řádné události na pracovišti III. kategorie nebo pra-
covišti IV. kategorie jsou

a) změny systému předávání údajů podle § 6
odst. 5,

b) změny úkrytů podle § 8 odst. 4,

c) změny počtu shromaždišť nebo úkrytů podle
§ 9 odst. 2 písm. a),

d) změny technického systému evidence podle § 9
odst. 4 písm. c),

e) změny komunikačního spojení podle § 9 odst. 2
písm. b) a odst. 4 písm. f) a

f) zahájení výstavby dalšího jaderného zařízení
nebo pracoviště IV. kategorie v zóně havarij-
ního plánování nebo v takové blízkosti provo-
zovaného pracoviště IV. kategorie, že by nebylo
vyloučeno jeho ovlivnění radiační havárií pří-
padně vzniklou na tomto dalším zařízení nebo
pracovišti.

§ 24

Změny související se zvládáním radiační
mimořádné události

[K § 69 odst. 2 písm. d) a e) atomového zákona]

(1) Změnami souvisejícími se zvládáním ra-
diační mimořádné události na pracovišti se zdrojem
ionizujícího záření jsou změny provedené v zásahové
instrukci.

(2) Změny podle odstavce 1 musí být doku-
mentovány vydáním aktualizované zásahové in-
strukce.

(3) Změny podle odstavce 1 provedené na pra-
covišti IV. kategorie musí být oznámeny Úřadu
do 1 měsíce od jejich provedení.

§ 25

Veličiny a skutečnosti důležité z hlediska zvládání
radiační mimořádné události

[K § 25 odst. 2 písm. a) až c) atomového zákona]

(1) Veličinami důležitými z hlediska zvládání
radiační mimořádné události jsou veličiny, které jsou
součástí havarijních akčních úrovní podle § 6 odst. 2
písm. a) a odst. 3.

(2) Skutečnostmi důležitými z hlediska zvlá-
dání radiační mimořádné události jsou

a) změna technických prostředků nebo organizač-
ních opatření podle § 7 odst. 2,

b) závěrečné hodnocení havarijního cvičení, včetně
přehledu zjištěných nedostatků, termínu jejich
odstranění a určení osoby odpovědné za toto
odstranění podle § 12 odst. 4 písm. c),

c) roční plán prověřování připravenosti k odezvě
podle § 12 odst. 6,

d) souhrnné hodnocení nácviků a havarijních cvi-
čení podle § 12 odst. 7,

e) seznámení podle § 14 odst. 5 písm. a) až c) a

f) ověření funkčnosti technických prostředků po-
dle § 17.

(3) Veličiny podle odstavce 1 musí být sledo-
vány, měřeny, hodnoceny a zaznamenávány a jejich
záznamy z průběhu radiační nehody musí být ucho-
vávány po dobu 10 let a z průběhu radiační havárie
musí být uchovávány po dobu 30 let.

(4) Skutečnosti podle odstavce 2 musí být za-
znamenávány a záznamy o skutečnostech podle od-
stavce 2 písm. a) až c), e) a f) musí být uchovávány
po dobu 3 let a podle odstavce 2 písm. d) po dobu
3 let od posledního termínu stanoveného v hodnotící
části o odstranění zjištěného nedostatku.

(5) Záznamy o skutečnostech podle odstavce 2
písm. c) musí být předány Úřadu nejpozději do
konce předcházejícího kalendářního roku a podle
odstavce 2 písm. d) musí být předány Úřadu nejpoz-
ději do 31. března následujícího roku.

§ 26

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Předsedkyně:

Ing. Drábová, Ph.D., v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 359/2016 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 359/2016 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 359/2016 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 359/2016 Sb.
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 359/2016 Sb.
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. 359/2016 Sb.
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Příloha č. 7 k vyhlášce č. 359/2016 Sb.
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Příloha č. 8 k vyhlášce č. 359/2016 Sb.
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Příloha č. 9 k vyhlášce č. 359/2016 Sb.
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Příloha č. 10 k vyhlášce č. 359/2016 Sb.
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Příloha č. 11 k vyhlášce č. 359/2016 Sb.
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Příloha č. 12 k vyhlášce č. 359/2016 Sb.
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Příloha č. 13 k vyhlášce č. 359/2016 Sb.
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Příloha č. 14 k vyhlášce č. 359/2016 Sb.
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360

VYHLÁŠKA

ze dne 17. října 2016

o monitorování radiační situace

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví po-
dle § 236 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon,
k provedení § 9 odst. 2 písm. c), § 24 odst. 7, § 25
odst. 2 písm. a) až c) a e), § 69 odst. 2 písm. d) a e),
§ 111 odst. 3 písm. d), § 149 odst. 6 písm. a) až c)
a § 150 odst. 4 písm. a) až c):

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Euratomu1) a zároveň navazuje na přímo použitelný
předpis Euratomu2) a upravuje

a) výčet změn ovlivňujících monitorování radiační
situace pracoviště III. kategorie a pracoviště
IV. kategorie,

b) požadavky na obsah dokumentace pro povolo-
vanou činnost v oblasti monitorování radiační
situace,

c) výčet veličin a skutečností důležitých z hlediska
monitorování radiační situace,

d) rozsah a způsob sledování, měření, hodnocení,
ověřování a zaznamenávání veličin a skutečností
důležitých z hlediska monitorování radiační si-
tuace a uchovávání informací o nich,

e) rozsah a způsob předávání informací Úřadu
o veličinách a skutečnostech důležitých z hledis-
ka monitorování radiační situace,

f) okruh údajů předávaných Evropské komisi
a Úřadu a způsob jejich předávání,

g) výčet změn souvisejících s monitorováním ra-
diační situace na pracovišti se zdrojem ionizují-
cího záření,

h) rozsah a způsob dokumentování změny souvi-
sející s monitorováním radiační situace na pra-

covišti se zdrojem ionizujícího záření a jejího
oznamování Úřadu,

i) rozsah a způsob monitorování úložiště radioak-
tivního odpadu,

j) podrobné požadavky na formu a způsob moni-
torování radiační situace,

k) kritéria pro výběr dalších osob pro provádění
monitorování radiační situace,

l) obsah národního programu monitorování,

m) požadavky na činnosti vykonávané měřicí labo-
ratoří a její vybavení,

n) rozsah a způsob provádění porovnávacích mě-
ření a

o) obsah výroční zprávy o monitorování výpustí
a okolí.

§ 2

Vymezení pojmů

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, a

b) položkami smíšené stravy jednotlivé základní
druhy potravin.

§ 3

Monitorování radiační situace

[K § 149 odst. 6 písm. a) atomového zákona]

Monitorování radiační situace na území České
republiky ke stanovení velikosti zevního a vnitřního
ozáření obyvatelstva musí být provedeno tak, aby

a) při normálním monitorování
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1) Směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochra-
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2) Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii.



1. bylo zajištěno systematické a trvalé měření
úrovně ozáření,

2. byly stanoveny obvyklé hodnoty ozáření,

3. bylo umožněno včasné zjištění zvýšené
úrovně zevního ozáření nad obvyklé hod-
noty a

4. byl potvrzen vznik nehodové expoziční si-
tuace,

b) při havarijním monitorování

1. byl identifikován a charakterizován nastalý
únik radioaktivní látky a šíření ionizujícího
záření; jedná-li se o nehodovou expoziční si-
tuaci vzniklou na území České republiky, je
součástí monitorování radiační situace odhad
šíření nastalého úniku radioaktivní látky a io-
nizujícího záření v okolí jaderného zařízení
nebo pracoviště, na němž k radiační mimo-
řádné události došlo, nebo v okolí místa, kde
byla nehodová expoziční situace vyvolána
svévolným činem,

2. bylo identifikováno kontaminované území a

3. bylo umožněno předpovědět vývoj neho-
dové expoziční situace.

§ 4

Monitorovací sítě

[K § 149 odst. 6 písm. a) atomového zákona]

(1) Monitorování musí být prováděno pro-
střednictvím monitorovacích sítí.

(2) Monitorovací sítě se dělí

a) podle území na síť řídkou3) a hustou4), která se
dále dělí na teritoriální síť, která pokrývá celé
území České republiky, lokální síť, která po-
krývá vybrané území a je na něm cíleně zahuš-
těná, a hraniční síť, která pokrývá hranice vy-
mezeného, popřípadě uzavřeného prostoru, a

b) podle účelu a použitého způsobu měření nebo
provádění odběrů na síť pro zevní a vnitřní ozá-
ření.

(3) Podrobnosti k dělení monitorovacích sítí
jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 5

Monitorovací místa

[K § 149 odst. 6 písm. a) atomového zákona]

(1) Monitorovací místa se dělí na měřicí, odbě-
rová a sběrná.

(2) Monitorovací místa se dále dělí na stálá a na
nestálá. Pro nestálá monitorovací místa, ve kterých se
provede pouze jedno měření, jeden odběr nebo jeden
sběr vzorku, se určuje alespoň zeměpisná šířka a ze-
měpisná délka a pro stálá monitorovací místa se
určuje též název a nadmořská výška. Všem monito-
rovacím místům je datovým střediskem Úřadu při-
dělen identifikátor.

(3) Měřicí a odběrová místa s výjimkou měři-
cích míst v monitorovacích trasách a v hraničních
sítích se stanovují před zahájením příslušného mě-
ření nebo odběru tak, aby byl minimalizován pří-
padný vliv okolních budov, porostu a dalších ob-
jektů na výsledek měření. Měřicí a odběrová místa
v lokálních sítích, měřicí místa v monitorovacích tra-
sách a sběrná místa se stanovují tak, aby při havarij-
ním monitorování bylo možné využít výsledky mo-
nitorování pro zpracování návrhu na zavedení,
upřesnění nebo odvolání ochranných opatření.

(4) Měřicí místa pro provádění měření v moni-
torovacích sítích

a) pro zevní ozáření s výjimkou monitorovacích
tras musí umožnit umístění měřicích zařízení
do výšky nejméně 1 m nad zemí,

b) včasného zjištění musí být stanovena tak hustě,
aby umožnila včasné zjištění zvýšené úrovně
zevního ozáření nad obvyklé hodnoty na území
České republiky s tím, že za obvyklé hodnoty
se považují horní meze běžně se vyskytujících
hodnot ze všech dosavadních měření provede-
ných v daném měřicím místě, a

c) teledozimetrického systému musí umožnit při
nehodové expoziční situaci vzniklé v energetic-
kém jaderném zařízení nebo při podezření na ni
včasné zjištění případného úniku radioaktivních
látek nebo šíření ionizujícího záření do ovzduší
a provedení odhadu jeho velikosti.
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4) Čl. 2 bod d) doporučení 2000/473/Euratom.



(5) Odběrová místa se stanovují tak, aby byl
prováděn odběr vzorků

a) životního prostředí v atmosféře, hydrosféře, pe-
dosféře a na zemském nebo jiném povrchu; stálá
odběrová místa pro provádění odběru vzorků
v hydrosféře musí umožnit u povrchové vody,
s výjimkou říčních vod, odběr z velkých vod-
ních ploch, u říční vody odběr v místech, kde je
možné zjistit průtok, u pitné vody v místech,
jež umožní vykazovat odpovídající objemy
vody vyrobené nebo dodané zásobovací sítí za
rok, a u odpadních vod v místech, kde je možné
stanovit objem výpusti, a

b) potravního řetězce v obchodní síti nebo u pro-
ducenta mléka, mléčných výrobků, položek
smíšené stravy nebo krmiva; odběrová místa
pro provádění odběru vzorků samosběrem les-
ních plodin a hub musí být volena tak, aby cha-
rakterizovala území jejich výskytu.

(6) Sběrná místa jsou místa shromažďování
a sběru vzorků z exkretů, při havarijním monitoro-
vání navíc i vzorků z potravního řetězce, a místa
soustředění osob k měření obsahu radionuklidů ve
vybraných orgánech lidského těla nebo v celém lid-
ském těle.

§ 6

Monitorované položky

[K § 149 odst. 6 písm. a) atomového zákona]

(1) Monitorovanými položkami charakterizují-
cími vnější pole ionizujícího záření zdrojů, které mo-
hou způsobit zevní ozáření a které se nacházejí v at-
mosféře, hydrosféře, pedosféře a na zemském nebo
jiném povrchu, jsou ovzduší, voda, půda a povrch
lidského těla, těla zvířete a předmětu.

(2) Monitorovanými položkami, ve kterých se
sleduje obsah radionuklidů a které mohou při požití
nebo vdechnutí způsobit vnitřní ozáření, jsou
ovzduší a voda, které reprezentují životní prostředí,
dále mléko, mléčné výrobky, smíšená strava, po-
ložky smíšené stravy a krmiva, které reprezentují
potravní řetězec.

(3) Monitorovanými položkami, ve kterých se
sleduje vnitřní ozáření, jsou exkrety, vybrané orgány
lidského těla nebo celé lidské tělo.

(4) Podrobnosti k členění monitorovaných po-

ložek podle odstavců 1 až 3 jsou uvedeny v příloze
č. 2 k této vyhlášce.

§ 7

Měření a vyhodnocování fyzikálních veličin
[K § 149 odst. 6 písm. a) atomového zákona]

(1) Přímé měření musí být provedeno jako
okamžité v určitém čase nebo integrální za určitý
časový úsek, kontinuální po určitou dobu, jednorá-
zové nebo opakované. Nepřímé měření musí být
provedeno v měřicí laboratoři po odběru a případ-
ném zpracování vzorku; přiřazení typu měření k jed-
notlivým sítím je uvedeno v příloze č. 1 k této vy-
hlášce.

(2) Nové postupy měření nebo jejich revize se
zavádějí do praxe po jejich úspěšném prověření, ze-
jména v rámci nácviku nebo porovnávacího měření.
Prověřuje se srovnatelnost hodnot získaných růz-
nými postupy, splnění požadavků na nejmenší dete-
kovatelné hodnoty meřených fyzikálních veličin, po-
případě na rozsah měření, uvedených v příloze č. 3
k této vyhlášce.

(3) Podrobnosti k měření a vyhodnocování fy-
zikálních veličin v monitorovaných položkách jsou
uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 8

Měřicí a odběrová zařízení

[K § 149 odst. 6 písm. a) atomového zákona]

(1) Měřicí zařízení, které slouží k měření pří-
slušné fyzikální veličiny na měřicích místech, musí

a) splňovat požadavky na nejmenší detekovatel-
nou hodnotu meřené fyzikální veličiny nebo
na rozsah měření, který je uveden v příloze
č. 3 k této vyhlášce,

b) být schopno měřit i ve ztížených meteorologic-
kých podmínkách,

c) poskytovat v síti včasného zjištění spolu s vý-
sledkem měření datum a časové údaje měření,

d) poskytovat na monitorovacích trasách spolu
s výsledkem měření datum a časové údaje mě-
ření, zeměpisné souřadnice měřicího místa a

e) poskytovat v síti spektrometrického měření
spolu s výsledkem časové údaje měření.

(2) Měřicí zařízení používané k měření přísluš-
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né fyzikální veličiny charakterizující obsah radio-
nuklidu v monitorovaných položkách musí umožnit
stanovení obsahu radionuklidu ve vzorku odebra-
ném na odběrovém místě nebo ve vzorku reprezen-
tujícím lidské tělo nebo v celém těle a musí splňovat
požadavky na nejmenší detekovatelnou hodnotu mě-
řené fyzikální veličiny uvedenou v příloze č. 3 k této
vyhlášce.

(3) Odběrové zařízení

a) používané na odběrovém místě musí umožnit
provedení odběru vzorků tak, aby následné mě-
ření vzorků splňovalo požadavky na nejmenší
detekovatelnou hodnotu měřené fyzikální veli-
činy uvedenou v příloze č. 3 k této vyhlášce,

b) určené k odběrům vzduchu a aerosolů musí
umožnit provádění kontinuálního odběru a sta-
novení průtoku nebo objemu odebraného
vzduchu,

c) uspořádané do souboru zařízení určených k od-
běru vzorků výpustí do ovzduší a kapalných
výpustí musí umožnit určení objemu výpusti a

d) umístěné stabilně na odběrovém místě musí být
schopné provádět odběry i za ztížených meteo-
rologických podmínek.

(4) U zařízení podle odstavců 1 až 3 určených
v programu monitorování nebo v národním pro-
gramu monitorování se kontroluje stálost parametrů
a provádí kalibrace.

§ 9

Vzorky

[K § 149 odst. 6 písm. a) atomového zákona]

(1) Vzorek se odebírá jako

a) bodový nebo kontinuální,

b) směsný nebo reprezentativní.

(2) Vzorek musí být odebrán v množství
umožňujícím jeho měření, které splní požadavek na
nejmenší detekovatelnou hodnotu měřené fyzikální
veličiny podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, popřípadě
i jeho opakované měření, pokud je to pro danou
monitorovanou položku určeno v příslušném pro-
gramu monitorování. Vzorek pro opakované měření
musí být uchován nejméně tak dlouho, dokud da-
tové středisko Úřadu nevydá pokyn k jeho likvidaci.

(3) Ke každému odebranému vzorku musí být
proveden záznam o odběru, který obsahuje údaje,

jejichž přehled a forma jsou uvedeny v příloze č. 4
k této vyhlášce, a který spolu s odebraným vzorkem
musí být předán přímo nebo prostřednictvím sběr-
ných míst měřicí laboratoři.

§ 10

Měřicí laboratoř

[K § 149 odst. 6 písm. a) a § 150 odst. 4 písm. a)
atomového zákona]

(1) Měřicí laboratoř musí provést příjem
vzorku odebraného v souladu s § 9, přípravu k mě-
ření, popřípadě zpracování, měření a vyhodnocení
měření odebraného vzorku.

(2) Měřicí laboratoř musí

a) převzít vzorek a potvrdit jeho převzetí,

b) převzít vyplněný záznam o odběru,

c) zkontrolovat úplnost údajů v záznamu,

d) zkontrolovat, zda označení vzorku odpovídá
příslušným údajům v záznamu o odběru,

e) zaevidovat vzorek a přidělit jednoznačné ozna-
čení vzorku a

f) třídit vzorky podle kontaminace za nehodové
expoziční situace.

(3) Měřicí laboratoř dále musí

a) provést měření obsahu jednotlivých radionuk-
lidů ve vzorcích v souladu s požadavky na nej-
menší detekovatelnou hodnotu měřené fyzi-
kální veličiny uvedenou v příloze č. 3 k této vy-
hlášce,

b) při měření soustavně kontrolovat správné pro-
vádění měření tak, aby byla zajištěna jeho opa-
kovatelnost, přesnost a citlivost,

c) předat údaje o vzorku ze záznamů o odběru
a o měření uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce
do datového střediska Úřadu,

d) účastnit se porovnávacího měření a

e) o prováděných činnostech vést a uchovávat zá-
znamy po dobu 10 let, jedná-li se o činnosti
prováděné v souvislosti s havarijním monitoro-
váním při radiační havárii, uchovává záznamy
po dobu 30 let. Pokud měřicí laboratoř není
schopna dobu pro uchování záznamů dodržet,
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musí předat záznamy datovému středisku
Úřadu.

§ 11

Předávání dat z monitorování

[K § 149 odst. 6 písm. a) a § 150 odst. 4 písm. c)
atomového zákona]

(1) Osoby podle § 149 odst. 2 atomového zá-
kona musí předat data z monitorování, která obsa-
hují kromě výsledků měření také datum, časové a ze-
měpisné údaje, datovému středisku Úřadu nepro-
dleně po jejich získání, dálkovým přístupem5) v da-
tovém formátu, který musí splňovat požadavky
souboru technických opatření (dále jen „datové roz-
hraní“) uvedeného v národním programu monitoro-
vání.

(2) Datové rozhraní pro data z monitorování ze
sítě včasného zjištění, sítě integrálního měření, sítě
okamžitého měření, hraniční sítě a ze sítě vnitřního
ozáření musí být pro danou síť jednotné.

(3) Pokud je dálkový přístup podle odstavce 1
nefunkční nebo za nehodové expoziční situace není
možné předání dat dálkovým přístupem, je přípustné
předávání dat v analogové formě nebo na jiných no-
sičích digitálních dat odsouhlasených datovým stře-
diskem Úřadu.

(4) Obsah výroční zprávy o monitorování vý-
pustí a okolí je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 12

Datové středisko Úřadu

[K § 149 odst. 6 písm. a) atomového zákona]

(1) Datové středisko Úřadu data z monitoro-
vání

a) nepřetržitě přijímá prostřednictvím datového

rozhraní stanoveného v národním programu
monitorování,

b) posuzuje z hlediska jejich použitelnosti podle
přílohy č. 3 k této vyhlášce,

c) porovnává s monitorovacími úrovněmi uvede-
nými v národním programu monitorování;
v případě překročení příslušné monitorovací
úrovně prověřuje, zda toto překročení není dů-
sledkem vzniku nehodové expoziční situace;
pokud se jedná o chybu, vyšetřuje její příčinu
a požaduje zjednání nápravy u dodavatele dat,

d) shromažďuje, ukládá a uchovává; pokud se
jedná o data z normálního monitorování pro-
vedeného při havarijním cvičení, nácviku nebo
porovnávacím měření nebo o data z havarijního
monitorování, ukládá a uchovává data odděleně
od ostatních předávaných dat,

e) zveřejňuje6) přednostně jako prostorová data7),
a to způsobem umožňujícím dálkový přístup
a zobrazení dat pro potřeby řešení krizových
situací za využití jednotných zeměpisných pod-
kladů v souladu s jiným právním předpisem8),

f) zpracovává ve formě podkladů potřebných pro
vypracování návrhu Úřadu podle § 208 písm. f)
atomového zákona a k zavedení, potvrzení,
upřesnění nebo odvolání ochranných opatření,
pokud se jedná o data z havarijního monitoro-
vání,

g) zpracovává do výroční zprávy o monitorování
radiační situace na území České republiky a

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

(2) Datové středisko Úřadu předává Evropské
komisi dálkovým přístupem podle Smlouvy o zalo-
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žení Evropského společenství pro atomovou ener-
gii9) použitelná data

a) z monitorování radiační situace na území České
republiky prováděného monitorovacími sítěmi
zevního a vnitřního ozáření z radionuklidů ob-
sažených v ovzduší průběžně,

b) z normálního monitorování provedeného
v rámci řídké sítě za kalendářní rok do
30. června následujícího roku10) a

c) z monitorování výpustí z energetických jader-
ných zařízení za kalendářní rok ve formě stan-
dardizovaných informací podle přílohy č. 6
k této vyhlášce do 30. září následujícího roku11).

(3) Datové středisko Úřadu dále

a) poskytuje měřicí laboratoři identifikátory stá-
lých monitorovacích míst a dodavateli dat z pří-
mého měření identifikátory stálých měřicích
míst,

b) poskytuje držiteli povolení datové formáty pro
předávání dat,

c) vydává měřicí laboratoři pokyn k likvidaci
vzorku pro opakované měření a

d) zabezpečuje kompatibilitu s formáty prostoro-
vých dat stanovených jiným právním předpi-
sem12).

§ 13

Rozsah a způsob provádění
porovnávacího měření

[K § 150 odst. 4 písm. b) atomového zákona]

(1) Porovnávacím měřením musí být prověřeno
plnění požadavků měření a vyhodnocování fyzikál-
ních veličin na nejmenší detekovatelnou hodnotu
měřené fyzikální veličiny nebo rozsah měření podle
přílohy č. 3 k této vyhlášce a na nejistotu výsledků
měření.

(2) Porovnávací měření se dělí na přípravnou,

realizační a hodnotící část. Přípravná část obsahuje
přípravu referenčního vzorku, přípravu pokynů, po-
případě dotazníku pro účastníky porovnávacího mě-
ření, stanovení termínu a podmínek měření, včetně
požadovaného datového formátu. Realizační část ob-
sahuje přípravu k měření, případné zpracování do-
daného vzorku, měření, vyhodnocování výsledků
a předání dat v požadovaném datovém formátu
a určeným datovým rozhraním.

(3) Rozsah porovnávacích měření organizova-
ných Úřadem je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.
Úřad stanoví kritéria pro hodnocení výsledků po-
rovnávacího měření a následně podle nich hodnotí
příslušné měření. Po vyhodnocení výsledků z porov-
návacího měření Úřad určí, které výsledky nevyho-
věly stanoveným kritériím pro toto měření, a vyhod-
nocuje, zda účastník byl v porovnávacím měření
úspěšný.

§ 14

Veličiny a skutečnosti důležité z hlediska
monitorování radiační situace

[K § 25 odst. 2 písm. a) až c) a e) atomového zákona]

(1) Veličinami důležitými z hlediska monitoro-
vání radiační situace jsou fyzikální veličiny charakte-
rizující pole záření a obsah radionuklidů v monitoro-
vaných položkách uvedené v příloze č. 3 k této vy-
hlášce.

(2) Skutečnostmi důležitými z hlediska monito-
rování radiační situace jsou

a) výsledky kontroly správného provádění měření
podle § 10 odst. 3 a kontroly stálosti parametrů
měřicích a odběrových zařízení podle § 8
odst. 4,

b) činnosti prováděné měřicí laboratoří podle § 10,

c) záznamy o odběru podle § 9 odst. 3 a záznamy
o měření podle § 10 odst. 3,
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9) Čl. 35 a 36 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii.
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d) data z monitorování, datové formáty, datová
rozhraní podle § 11 odst. 1,

e) skutečnosti charakterizující kapalné a plynné
výpusti z pracoviště,

f) skutečnosti charakterizující pole ionizujícího
záření a výskyt radionuklidů v okolí pracoviště,

g) hodnoty monitorovacích úrovní a činnosti při
jejich překročení,

h) vyhodnocování úspěšnosti provedené organizá-
torem porovnávacího měření podle § 13 odst. 3
a doklady o odstranění nedostatků, pokud byly
organizátorem zjištěné, a

i) vzorky pro potřeby zahájení institucionální
kontroly.

(3) Veličiny podle odstavce 1 musí být sledo-
vány, měřeny, hodnoceny, ověřovány a zaznamená-
vány a skutečnosti podle odstavce 2 písm. a) až h)
musí být hodnoceny, ověřovány a zaznamenávány
v rozsahu a způsobem vymezenými v programu mo-
nitorování.

(4) Jedná-li se o veličiny a skutečnosti souvise-
jící s monitorováním

a) pracoviště IV. kategorie, které je jaderným za-
řízením, musí být uchovávány záznamy po ce-
lou dobu provozu pracoviště a po dobu vyřa-
zování pracoviště z provozu a po té po dobu
10 let po vyřazení a

b) úložiště radioaktivních odpadů, musí být ucho-
vávány všechny skutečnosti podle odstavce 2
písm. i) a záznamy o nich po dobu minimálně
50 let nebo do doby zahájení institucionální
kontroly.

(5) Pokud držitel povolení není schopen dobu
pro uchování záznamu podle odstavce 3 nebo 4 nebo
vzorků dodržet, musí předat záznamy nebo vzorky
datovému středisku Úřadu.

(6) Držitel povolení nebo měřicí laboratoř při
předávání dat z monitorování radiační situace musí
současně předat datovému středisku Úřadu infor-
maci o překročení monitorovacích úrovní stanove-
ných v programu monitorování. Pokud se jedná
o předávání dat z monitorování výpustí z energetic-
kých jaderných zařízení a přepracovatelského zá-
vodu, musí být předána tato data současně ve formě
standardizované informace podle přílohy č. 6 k této
vyhlášce.

§ 15

Kritéria pro výběr dalších osob pro provádění
monitorování radiační situace

[K § 149 odst. 6 písm. b) atomového zákona]

(1) Kritérii pro výběr dalších osob pro prová-
dění monitorování radiační situace jsou

a) vyhodnocení účasti v porovnávacím měření po-
dle § 13 odst. 3 jako úspěšné, nebo

b) nezjištění žádného nedostatku při nácviku mo-
nitorování pro monitorovací síť, fyzikální veli-
činu a monitorovanou položku, jedná-li se
o monitorovací síť, fyzikální veličinu nebo mo-
nitorovanou položku, pro niž nejsou organizo-
vána porovnávací měření.

(2) Zařazení k účasti v porovnávacím měření
nebo nácviku monitorování Úřad provede na zá-
kladě další osobou předložených podkladů, kterými
jsou

a) přehled fyzikálních veličin a monitorovaných
položek, které má další osoba zájem monitoro-
vat, a monitorovacích sítí, v nichž má zájem
monitorovat,

b) informace o personálním zajištění monitorování
podle odstavce 2 písm. a), které má další osoba
zájem monitorovat,

c) přehled měřicích zařízení uvažovaných k zajiště-
ní monitorování podle odstavce 2 písm. a),
které má další osoba zájem monitorovat, včetně
informace o měřicím rozsahu měřicích zařízení
a dokladu o provedení poslední kontroly stá-
losti parametrů a kalibrace, a

d) návrh postupu činnosti, podle které další osoba
bude provádět monitorování.

§ 16

Obsah národního programu monitorování

[K § 149 odst. 6 písm. c) atomového zákona]

Národní program monitorování obsahuje

a) výčet osob, které podle tohoto programu zajiš-
ťují monitorování, včetně kontaktních údajů na
zástupce odpovědné za monitorování,

b) přehled monitorovacích sítí, včetně výčtu moni-
torovacích míst s uvedením údajů podle § 5
odst. 2 a jejich vyznačení v digitalizovaném ma-
povém podkladu,

c) výčet monitorovaných položek s uvedením je-
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jich členění do všech úrovní a výčet fyzikálních
veličin, které v nich budou měřeny,

d) výčet všech v úvahu připadajících postupů čin-
ností při monitorování, včetně rozsahu a frek-
vence provádění jednotlivých činností,

e) výčet měřicích a odběrových zařízení, popis je-
jich parametrů, určení frekvence kontroly stá-
losti jejich parametrů a provádění kalibrace,

f) výčet měřicích laboratoří,

g) popis datových formátů a formy datového pře-
nosu podle § 11, včetně požadavků na příslušná
datová rozhraní,

h) výčet vzorků, pro které může být požadováno
opakované měření,

i) určení konkrétních činností a použitých pro-
středků podle písmen b) až h) při monitorování
pro jednotlivé osoby podle písmena a) a

j) hodnoty monitorovacích úrovní a přehled pří-
slušných opatření při jejich překročení.

§ 17

Změny ovlivňující monitorování
radiační situace

[K § 9 odst. 2 písm. c) atomového zákona]

Změny ovlivňující monitorování radiační si-
tuace jsou změny v okolí pracoviště III. kategorie
a pracoviště IV. kategorie, které

a) mají bezprostřední dopad na monitorování ra-
diační situace a

b) jsou důsledkem zahájení

1. výstavby jaderného zařízení nebo jiného pra-
coviště IV. kategorie, kromě pracoviště s ja-
derným zařízením, nebo

2. provozu jiného pracoviště III. kategorie
nebo pracoviště IV. kategorie.

§ 18

Změny související s monitorováním radiační
situace na pracovišti se zdrojem ionizujícího záření

[K § 69 odst. 2 písm. d) a § 69 odst. 2 písm. e)
atomového zákona]

(1) Změny související s monitorováním výpustí
a okolí jsou změny provedené

a) v postupech odběru a zpracování vzorku, nebo

b) v postupech měření a vyhodnocování fyzikál-

ních veličin jejich aktualizací nebo revizí, popří-
padě přijetím nového postupu.

(2) Držitel povolení provede o změnách zá-
znam a oznámí je 30 dnů před jejich provedením
Úřadu.

§ 19

Požadavky na obsah dokumentace
pro povolovanou činnost v oblasti monitorování

radiační situace

(K § 24 odst. 7 atomového zákona)

(1) Záměr monitorování výpustí z jaderného
zařízení nebo z pracoviště IV. kategorie, kromě pra-
coviště s jaderným zařízením, obsahuje

a) popis předpokládaného množství, typu a složení
výpustí,

b) předpokládanou dobu zahájení vypouštění
a monitorování výpustí uvažovaných podle pís-
mene a),

c) přehled předpokládaných monitorovacích sítí
s výčtem uvažovaných monitorovacích míst
a uvedením údajů podle § 5 odst. 2,

d) výčet předpokládaných měřených fyzikálních
veličin a monitorovaných položek s uvedením
členění položek do všech úrovní,

e) výčet předpokládaných měřicích a odběrových
zařízení a návrh frekvence provádění kontrol
stálosti jejich parametrů,

f) popis předpokládaného způsobu nakládání se
vzorky, včetně způsobu likvidace vzorků ode-
bíraných při havarijním monitorování,

g) výčet předpokládaných měřicích laboratoří,

h) výčet předpokládaných postupů pro všechny
činnosti monitorování včetně bilancování,

i) návrh rozsahu a frekvence monitorování a

j) návrh předpokládaného způsobu předávání dat
podle § 11 a uchovávání záznamů.

(2) Program monitorování výpustí a okolí ob-
sahuje

a) přehled monitorovacích sítí,

b) výčet měřených fyzikálních veličin a monitoro-
vaných položek s uvedením členění položek do
všech úrovní,

c) přehled monitorovacích míst s uvedením údajů
podle § 5 pro normální a havarijní monitorování
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včetně jejich zakreslení do digitalizovaného ma-
pového podkladu,

d) popis způsobu nakládání se vzorky, včetně způ-
sobu likvidace vzorků odebíraných při havarij-
ním monitorování,

e) výčet měřicích laboratoří,

f) rozsah a frekvenci měření a bilancování,

g) popis způsobu předávání dat podle § 11 a ucho-
vávání záznamů,

h) výčet používaných měřicích a odběrových za-
řízení a jejich parametrů,

i) rozsah a frekvenci odběrů vzorků pro normální
a havarijní monitorování,

j) hodnoty monitorovacích úrovní a přehled pří-
slušných opatření při jejich překročení,

k) frekvenci předávání dat z jednotlivých monito-
rovacích sítí,

l) popis datového rozhraní pro předávání dat a

m) výčet postupů pro všechny činnosti monitoro-
vání.

(3) Program monitorování podle přílohy č. 1
části 1 písm. a) bodu 5 a části 2 písm. a) bodu 8
atomového zákona se vztahuje pouze na monitoro-
vání okolí.

(4) Popis způsobu monitorování okolí po uza-
vření úložiště radioaktivního odpadu obsahuje

a) vymezení okolí, v němž bude prováděno moni-
torování,

b) přehled monitorovacích sítí,

c) výčet měřených fyzikálních veličin a monitoro-
vaných položek s uvedením členění položek do
všech úrovní,

d) výčet uvažovaných monitorovacích míst s uve-
dením údajů podle § 5,

e) výčet měřicích a odběrových zařízení a návrh
frekvence provádění kontrol stálosti jejich pa-
rametrů,

f) popis předpokládaného způsobu nakládání se
vzorky,

g) výčet měřicích laboratoří,
h) výčet postupů, rozsahu a frekvence měření a

i) popis předpokládaného způsobu předávání dat
podle § 11.

§ 20

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Předsedkyně:

Ing. Drábová, Ph.D., v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 360/2016 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 360/2016 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 360/2016 Sb.
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 360/2016 Sb.
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. 360/2016 Sb.
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Příloha č. 7 k vyhlášce č. 360/2016 Sb.
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361

VYHLÁŠKA

ze dne 17. října 2016

o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví po-
dle § 236 zákona č. 263/2016 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):

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Tato vyhláška upravuje

a) způsob zařazení jaderného materiálu do katego-
rie pro účely jeho zabezpečení,

b) požadavky pro vymezení, fyzické ohraničení
a detekci narušení střeženého prostoru, chráně-
ného prostoru, vnitřního prostoru nebo životně
důležitého prostoru a rozsah omezení vstupu
a vjezdu do nich,

c) organizační a technická opatření k zabezpečení
jaderného zařízení a jaderného materiálu,

d) požadavky na rozsah a způsob zajištění fyzické
ostrahy jaderného zařízení a jaderného mate-
riálu,

e) rozsah a způsob zajištění fyzické ochrany jader-
ného zařízení a jaderného materiálu zařazeného
do I. až III. kategorie při jeho přepravě s ohle-
dem na projektovou základní hrozbu a

f) požadavky na obsah dokumentace pro povolo-
vanou činnost v oblasti zabezpečení jaderného
zařízení a jaderného materiálu.

§ 2

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) technickým systémem fyzické ochrany integro-
vaný systém určený k zajištění detekce narušení
vymezených prostorů, zdržení postupu naruši-
tele, zajištění kontroly vstupu fyzických osob
a vjezdu dopravních prostředků a přenosu po-
plachové informace a jejího vyhodnocení na ří-
dicím centru,

b) mechanickým zábranným prostředkem plot,
stěna, zátaras, mříž a další prostředek zdržující
fyzickou osobu při neoprávněném vniknutí
nebo zabraňující neoprávněnému vjezdu do-
pravního prostředku do střeženého, chráně-
ného, vnitřního nebo životně důležitého pro-
storu jaderného zařízení,

c) pohotovostní ochranou soustředění sil a pro-
středků Policie České republiky (dále jen „poli-
cie“) k provedení služebního zákroku k odvrá-
cení útoku vedeného proti jadernému zařízení,

d) předmětem ohrožujícím jadernou bezpečnost
zbraň, výbušnina, alkoholický nápoj a jiná ná-
vyková látka a jiné předměty, které jsou za-
hrnuty v projektové základní hrozbě.

ČÁST DRUHÁ

ZAŘAZENÍ JADERNÉHO MATERIÁLU
DO KATEGORIE A VYMEZENÍ PROSTORŮ

NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ, POŽADAVKY
NA ZAJIŠTĚNÍ FYZICKÉ OCHRANY

JADERNÉHO MATERIÁLU A JADERNÉHO
ZAŘÍZENÍ

§ 3

Kategorie jaderného materiálu

Jaderný materiál musí být zařazen do I., II.
nebo III. kategorie podle přílohy k této vyhlášce,
pokud je jeho hmotnost vyšší než spodní limit hmot-
nosti pro III. kategorii uvedený v příloze k této vy-
hlášce.

§ 4

Prostory na jaderném zařízení

(1) Na energetickém jaderném zařízení musí
být vymezen za použití ochrany do hloubky

a) životně důležitý prostor, pokud úmyslné po-
škození systémů a zařízení důležitých z hlediska
jaderné bezpečnosti v tomto prostoru umístě-
ných může vést přímo či nepřímo k radiační
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havárii; jedná se zejména o prostory, ve kterých
jsou umístěny blokové dozorny a záložní pra-
coviště blokové dozorny, řídicí systémy jader-
ného reaktoru, nouzové zdroje elektrického na-
pájení, bezpečnostní systémy pro odvod zbyt-
kového tepla z aktivní zóny, reaktorový sál a ba-
zén skladování vyhořelého jaderného paliva,

b) vnitřní prostor, pokud se na jaderném zařízení
používá nebo skladuje jaderný materiál zařa-
zený do I. kategorie,

c) chráněný prostor, pokud se na jaderném zaří-
zení vymezuje životně důležitý nebo vnitřní
prostor, nebo pokud se na jaderném zařízení
používá nebo skladuje jaderný materiál zařa-
zený do II. kategorie, nebo pokud poškození
technologie v tomto prostoru umístěné může
vést přímo či nepřímo k radiační mimořádné
události, která není radiační havárií, a

d) střežený prostor, pokud se na jaderném zařízení
vymezuje životně důležitý, vnitřní nebo chrá-
něný prostor nebo pokud se na jaderném zaří-
zení používá nebo skladuje jaderný materiál za-
řazený do III. kategorie.

(2) Na výzkumném jaderném zařízení musí být
vymezen chráněný prostor.

(3) U jaderného zařízení nebo části jaderného
zařízení, které obsahují jaderný materiál, musí být
vymezeny prostory podle kategorie jaderného mate-
riálu s tím, že jaderný materiál zařazený do

a) I. kategorie musí být umístěn ve vnitřním pro-
storu,

b) II. kategorie musí být umístěn v chráněném
prostoru a

c) III. kategorie musí být umístěn ve střeženém
prostoru.

(4) Pokud nelze části jaderného zařízení vyža-
dující umístění do odlišných prostorů od sebe fy-
zicky oddělit, musí být tyto části jako celek umístěny
do prostoru podle nejvyšších požadavků vztahují-
cích se na tento prostor.

(5) Část jaderného zařízení, v níž se nachází
radioaktivní odpad, musí být umístěna do střeže-
ného prostoru.

§ 5

Opatření fyzické ochrany

(1) Opatření fyzické ochrany jaderného zaří-

zení musí být realizována podle nejvyšší kategorie
jaderného materiálu, s nímž se nakládá na jaderném
zařízení, nebo podle vymezeného prostoru jader-
ného 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 ži-
votně důležitý prostor.

Vymezení střeženého, chráněného,
vnitřního a životně důležitého prostoru

§ 6

U jaderného materiálu zařazeného do I. katego-
rie a jaderného zařízení s vymezeným vnitřním nebo
životně důležitým prostorem musí být vymezeny
prostory tak, že

a) hranicí střeženého prostoru musí být izolační
zóna o šířce alespoň 6 m, která musí být ohra-
ničena dvěma ploty s tím, že

1. vnější plot musí být vysoký alespoň 2,5 m
a musí být opatřen další mechanickou zá-
brannou nástavbou na koruně plotu, a to
tak, že celková výše plotu musí být alespoň
3 m,

2. vnitřní plot musí být vysoký alespoň 2,5 m
a musí být opatřen další mechanickou ná-
stavbou na koruně plotu, a to tak, že celková
výše plotu musí být nejméně 3 m,

3. uvnitř izolační zóny musí být umístěny další
mechanické zábranné prostředky vysoké ale-
spoň 1,2 m,

4. na vnější hranici musí být mechanické zá-
brany znemožňující neoprávněný průjezd
vozidla o hmotnosti a rychlosti podle stano-
vené projektové základní hrozby,

5. izolační zóna musí být vybavena alespoň
dvěma detekčními systémy pracujícími na
různých fyzikálních principech, z nichž ale-
spoň jeden má charakter objemové detekce,
a musí být vybavena systémem průmyslové
televize a osvětlením umožňujícím její pou-
žití,

6. z obou stran izolační zóny musí být volný
terén o šířce alespoň 6 m a

7. pokud je součástí hranice střeženého prosto-
ru budova, musí být zajištěna z vnější strany

Sbírka zákonů č. 361 / 2016Částka 143 Strana 5691



systémem detekujícím narušení a systémem
průmyslové televize,

b) hranicí chráněného prostoru musí být další plot
vysoký alespoň 2,5 m, který musí být opatřený
mechanickými zábrannými prostředky na ko-
runě plotu, a to tak, že celková výše plotu musí
být alespoň 3 m a plot musí být vybaven systé-
mem detekujícím narušení, systémem průmys-
lové televize a osvětlením, a

c) hranicí vnitřního nebo životně důležitého pro-
storu musí být stěny budov nebo místností
umístěných uvnitř chráněného prostoru vyba-
vené systémem detekujícím narušení, systémem
průmyslové televize a osvětlením pro vyhodno-
cení narušení a činností uvnitř vnitřního a ži-
votně důležitého prostoru.

§ 7

(1) U jaderného materiálu zařazeného do II. ka-
tegorie a jaderného zařízení s vymezeným chráně-
ným prostorem musí být vymezeny prostory tak, že

a) hranicí střeženého prostoru musí být plot vy-
soký alespoň 2,5 m, který musí být opatřený
další mechanickou zábrannou nástavbou na ko-
runě plotu, a to tak, že celková výše plotu musí
být nejméně 3 m, a

b) hranice chráněného prostoru musí být tvořena
dalším plotem vysokým alespoň 2,5 m, který
musí být opatřený další mechanickou zábran-
nou nástavbou na koruně plotu, a to tak, že
celková výše plotu musí být alespoň 3 m, a musí
být vybavený systémem detekujícím narušení,
systémem průmyslové televize a osvětlením.

(2) Pokud jsou stěny budov s jaderným mate-
riálem zařazeným do II. kategorie nebo s částí jader-
ného zařízení vyžadujícími umístění v chráněném
prostoru dostatečně pevné a výsledky zhodnocení
účinnosti podle § 28 odst. 2 písm. h) prokáží odpo-
vídající účinnost zajištění fyzické ochrany, může být
jejich stěna hranicí chráněného prostoru; pro tento
případ musí být prostor vybaven systémem deteku-
jícím narušení, systémem průmyslové televize a osvě-
tlením.

§ 8

(1) U jaderného materiálu zařazeného do
III. kategorie a jaderného zařízení s vymezeným

střeženým prostorem musí být vymezeny prostory
tak, že

a) hranicí střeženého prostoru musí být plot vy-
soký alespoň 2,5 m, který musí být opatřený
další mechanickou zábrannou nástavbou na ko-
runě plotu, a to tak, že celková výše plotu musí
být alespoň 3 m, a

b) vlastní objekt s jaderným materiálem nebo částí
jaderného zařízení vyžadující umístění ve stře-
ženém prostoru musí být vybaven systémem
detekujícím narušení.

(2) Pokud stěny budov s jaderným materiálem
zařazeným do III. kategorie nebo s částí jaderného
zařízení vyžadujícími umístění ve střeženém prosto-
ru jsou dostatečně pevné a výsledky zhodnocení
účinnosti podle § 28 odst. 2 písm. h) prokáží odpo-
vídající účinnost zajištění fyzické ochrany, může být
jejich stěna hranicí střeženého prostoru a pro tento
případ musí být zároveň vybavena systémem dete-
kujícím narušení.

§ 9

(1) Jednotlivé prostory lze ve výjimečných
a zdůvodněných případech sloučit nebo je možné
se odchýlit od požadavků na hranice uvedené v § 6
až 8, ale zároveň musí být odpovídajícím způsobem
posílena účinnost mechanických zábranných pro-
středků a systémů detekujících narušení a výsledky
zhodnocení účinnosti podle § 28 odst. 2 písm. h)
musí prokazovat srovnatelné zajištění fyzické ochra-
ny.

(2) Nouzový východ a podzemní kanál vedené
pod hranicí střeženého, chráněného, vnitřního a ži-
votně důležitého prostoru musí být zajištěny proti
neoprávněnému vniknutí z vnějšku a musí být vy-
baveny systémem detekujícím narušení.

§ 10

Vstup fyzických osob a vjezd
dopravních prostředků

(1) Do střeženého, chráněného, vnitřního nebo
životně důležitého prostoru smí vstupovat bez do-
provodu

a) fyzická osoba, u které byla ověřena bezúhon-
nost a splnění požadavků podle zákona upravu-
jícího ochranu utajovaných informací v případě
výkonu citlivých činností,
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b) příslušník policie, který zajišťuje pohotovostní
ochranu jaderného zařízení.

(2) Vstupy do vnitřního a životně důležitého
prostoru musí být omezeny na nezbytně nutný po-
čet.

(3) Do chráněného, vnitřního a životně důleži-
tého prostoru musí být vjezd motorových vozidel
omezen na nezbytně nutný počet. Do střeženého
prostoru je vjezd motorových vozidel povolen pou-
ze z důvodů vážících se k výkonu zde vykonávaných
pracovních činností.

(4) Držitel povolení

a) musí umožnit vstup oprávněnému kontrolnímu
orgánu, který provádí kontrolu na základě ji-
ného právního předpisu s tím, že po celou dobu
pobytu bude doprovázen fyzickou osobou
oprávněnou podle odstavce 1 písm. a) určenou
držitelem povolení, nebo

b) může umožnit jiné fyzické osobě, na dobu ne-
zbytně nutnou, vstup do střeženého, chráně-
ného a ve výjimečných případech i do vnitřního
a životně důležitého prostoru s tím, že bude po
celou dobu pobytu v těchto prostorech dopro-
vázena fyzickou osobou podle odstavce 1
písm. a) určenou držitelem povolení.

(5) V případě potřeby zásahu zasahující osobou
jinou, než je držitelem povolení předem určený pra-
covník, držitel povolení umožní vstup této osobě do
střeženého, chráněného, vnitřního nebo životně dů-
ležitého prostoru. V těchto případech musí držitel
povolení nejpozději do 3 dnů od ukončení zásahu
vypracovat seznam s osobními údaji zasahujících
osob a seznam dopravních prostředků použitých
při zásahu.

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

důležitým prostorem

§ 11

(1) Jaderný materiál zařazený do I. kategorie
a jaderné zařízení s vymezeným vnitřním nebo ži-
votně důležitým prostorem musí být zajištěny tech-
nickým systémem fyzické ochrany, jehož řídicí sy-
stém musí umožňovat jeho ovládání z hlavního nebo
záložního řídicího centra. Celý systém musí mít zá-
lohované napájení umožňující jeho nepřetržitou
funkci. Hlavní i záložní řídicí centrum musí být

umístěna v prostoru podle § 4 odst. 1 a musí být
zabezpečena tak, aby byla zajištěna jejich nepřetržitá
funkce i v průběhu ohrožení plynoucího z projek-
tové základní hrozby.

(2) Každý, kdo je oprávněn vstupovat do stře-
ženého, chráněného, vnitřního nebo životně důleži-
tého prostoru, musí být vybaven identifikační kartou
umožňující automatickou kontrolu vstupu. Pro kon-
trolu vstupu fyzických osob musí být nejméně při
vstupu do vnitřního nebo životně důležitého pro-
storu použita biometrická identifikace. Aktuální da-
tabáze vstupů musí být dostupná nejméně 1 měsíc
a musí být zajištěno její trvalé uchovávání.

(3) Technický systém fyzické ochrany musí
umožňovat uchování skutečností důležitých z hledis-
ka zajištění fyzické ochrany, zejména údajů o výdeji
identifikačních karet pro vstup, údajů o průchodech
fyzických osob a průjezdech vozidel ze zařízení pro
jejich automatickou kontrolu a údajů o poplachové
signalizaci zabezpečovací techniky.

(4) Držitel povolení musí zajistit nepřetržitý
dohled určeného zaměstnance držitele povolení v ří-
dicím centru nad provozem technického systému fy-
zické ochrany. Hlasová komunikace pracovníků
směny řídicího centra technického systému fyzické
ochrany po komunikačních pojítcích musí být za-
znamenávána; tento záznam musí být dostupný po
dobu 7 dnů.

(5) Technický systém fyzické ochrany musí
v případě radiační mimořádné události umožňovat
sledování pohybu fyzických osob ve vymezených
prostorech a v úkrytech fyzických osob.

§ 12

(1) Poměr počtu doprovázených fyzických
osob ve vnitřním a životně důležitém prostoru k po-
čtu doprovázejících fyzických osob podle § 10
odst. 1 písm. a) může být nejvýše 3 : 1 a poměr po-
čtu doprovázených fyzických osob ve střeženém
a chráněném prostoru k počtu doprovázejících fyzic-
kých osob podle § 10 odst. 1 písm. a) může být nej-
výše 8 : 1.

(2) Všechny fyzické osoby, zavazadla a do-
pravní prostředky musí být při vstupu do střeženého
prostoru podrobeny kontrole pro zamezení vnesení
předmětů ohrožujících jadernou bezpečnost a při
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výstupu ze střeženého prostoru musí být podrobeny
kontrole pro zamezení vynesení jaderného materiálu.

(3) Všechny fyzické osoby, které se pohybují
ve vnitřním nebo životně důležitém prostoru, musí
být vybaveny identifikační kartou, která musí být
nošena na viditelném místě již při vstupu do střeže-
ného prostoru, a která umožňuje automatickou kon-
trolu vstupu do tohoto prostoru a uchovávání údajů
o průchodu zařízením pro automatickou kontrolu.

(4) V případě vstupu fyzických osob do vnitř-
ního nebo životně důležitého prostoru musí být za-
jištěna současně přítomnost alespoň dvou fyzických
osob s oprávněním vstupu bez doprovodu a se srov-
natelnou znalostí technologie navštíveného prostoru.

(5) Držitel povolení musí přijmout organizační
opatření k zajištění trvalého uchovávání záznamů
rozhodných pro povolení vstupu a k vedení zá-
znamů o výdeji klíčů od vybraných místností v chrá-
něném, vnitřním nebo životně důležitém prostoru.

(6) Fyzická osoba oprávněná vstupovat bez do-
provodu do střeženého, chráněného, vnitřního nebo
životně důležitého prostoru podle § 10 odst. 1 musí
být před prvním povolením vstupu bez doprovodu
do vymezených prostorů a dále nejméně jednou
ročně proškolena v pravidlech fyzické ochrany.

§ 13

(1) U vnitřního prostoru musí být jaderný ma-
teriál umístěn v místnosti se železobetonovými stě-
nami a jediným vstupem opatřeným dveřmi proti
neoprávněnému vniknutí. Hranice vnitřního prosto-
ru musí být vybavena systémem detekujícím naru-
šení, systémem průmyslové televize pro monitoro-
vání situace na vstupu a uvnitř vnitřního prostoru
a biometrickou identifikací fyzických osob při jejich
vstupu.

(2) Střecha budovy, ve které se nacházejí vnitřní
nebo životně důležité prostory, musí být zajištěna
systémem detekujícím jejich narušení, systémem
průmyslové televize se záznamem a mechanickými
zábrannými prostředky, které musí zabraňovat při-
stání prostředků pro vzdušnou přepravu fyzických
osob, předmětů a materiálu podle parametrů, které
jsou zahrnuty v projektové základní hrozbě.

(3) U životně důležitého prostoru musí být sta-
vební otvory opatřeny dveřmi a mechanickými zá-

brannými prostředky proti neoprávněnému vnik-
nutí.

(4) Hranice životně důležitého prostoru musí
být vybavena systémem detekujícím narušení, systé-
mem průmyslové televize pro monitorování situace
na vstupu a uvnitř životně důležitého prostoru a bio-
metrickou identifikací fyzických osob při jejich
vstupu. Pokud jsou stěny budov a místnosti životně
důležitého prostoru narušeny stavebními otvory, ze-
jména okny nebo výdechy ventilačních systémů,
musí být tyto otvory zabezpečeny mechanickými
zábrannými prostředky a systémem detekujícím na-
rušení.

(5) U nepřetržitě obsluhovaného životně důle-
žitého prostoru musí být zajištěno, aby použitý
vzduchotechnický systém byl účinný v případě
ohrožení úmyslným použitím látek, které jsou za-
hrnuty v projektové základní hrozbě.

§ 14

(1) U životně důležitého prostoru musí být po
každé technologické odstávce provedena kontrola
přítomnosti cizích předmětů před opětovným uve-
dením jaderného reaktoru do kritického stavu.

(2) Nejméně jednou za kalendářní měsíc musí
být provedeno funkční vyzkoušení detekčních prvků
na hranicích vymezených prostorů.

(3) Použité detekční prvky technického systé-
mu fyzické ochrany musí být posouzeny akredito-
vanou zkušebnou.

(4) Nejméně dvakrát za kalendářní rok musí
být zorganizováno komplexní cvičení všech složek
zajišťujících fyzickou ochranu k ověření skutečných
parametrů technického systému fyzické ochrany
a nejméně jednou za 2 roky musí být zorganizováno
komplexní cvičení všech složek zajišťujících ochranu
nevojenského objektu důležitého pro obranu státu.

Organizační a technická opatření pro jaderné
zařízení s vymezeným chráněným prostorem

§ 15

(1) Jaderný materiál zařazený do II. kategorie
a jaderné zařízení s vymezeným chráněným prosto-
rem musí být zajištěny zabezpečovací technikou.
Signalizace poplachu musí být vyvedena na pult cen-
tralizované ochrany nebo stálou dozorčí službu po-
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licie a musí být zajištěno trvalé uchovávání údajů
o poplachové signalizaci.

(2) Všechny fyzické osoby vstupující do chrá-
něného prostoru musí být vybaveny identifikační
kartou, která umožňuje automatickou kontrolu
vstupu do tohoto prostoru a uchovávání údajů
o průchodu zařízením pro automatickou kontrolu.
Aktuální databáze vstupů musí být dostupná nej-
méně 1 měsíc a musí být zajištěno její trvalé uchová-
vání.

(3) Fyzické osoby oprávněné vstupovat bez do-
provodu do střeženého nebo chráněného prostoru
podle § 10 odst. 1 musí být před prvním povolením
vstupu bez doprovodu do vymezeného prostoru
a dále nejméně jednou ročně proškoleny v pravidlech
fyzické ochrany.

(4) Poměr počtu doprovázených fyzických
osob v chráněném prostoru k počtu doprovázejících
fyzických osob podle § 10 odst. 1 písm. a) může být
nejvýše 8 : 1, pro fyzické osoby připravující se na
výkon povolání nejvýše 10 : 1.

(5) Při vstupu do střeženého prostoru musí být
prováděna namátková kontrola fyzických osob a za-
vazadel.

(6) Všechna vnášená zavazadla a fyzické osoby
vstupující do chráněného prostoru musí být podro-
beny kontrole pro zamezení vnesení předmětů ohro-
žujících jadernou bezpečnost.

§ 16

(1) Dopravní prostředky a všechny zásilky
směřující do střeženého prostoru musí být podro-
beny kontrole pro zamezení vstupu fyzických osob
bez povolení a dovezení předmětů ohrožujících ja-
dernou bezpečnost.

(2) Držitel povolení musí přijmout organizační
opatření k zajištění trvalého uchovávání záznamů
rozhodných pro povolení vstupu, vedení záznamů
o výdeji klíčů od vybraných místností v chráněném
prostoru a k trvalému uchovávání těchto záznamů.

(3) Nejméně jednou za kalendářní měsíc musí
být provedeno funkční vyzkoušení detekčních prvků
na hranicích vymezených prostorů.

(4) Použité detekční prvky zabezpečovacího
sytému musí být posouzeny akreditovanou zkušeb-
nou.

(5) Nejméně jednou za kalendářní rok musí být
zorganizováno cvičení všech složek zajišťujících fy-
zickou ochranu k ověření jejích skutečných parame-
trů.

§ 17

Organizační a technické požadavky pro jaderné
zařízení s vymezeným střeženým prostorem

(1) Jaderný materiál zařazený do III. kategorie
a jaderné zařízení s vymezeným střeženým prosto-
rem musí být umístěny v oploceném prostoru, do
kterého musí být zajištěna kontrola vstupu a vjezdu.

(2) Objekt s jaderným materiálem zařazeným
do III. kategorie nebo s radioaktivním odpadem
musí být zajištěn zabezpečovací technikou, která
musí zajistit trvalé uchovávání údajů o poplachové
signalizaci, a signalizace musí být vyvedena na pult
centralizované ochrany nebo na stálou dozorčí
službu policie.

(3) Fyzické osoby oprávněné vstupovat bez do-
provodu do střeženého prostoru podle § 10 odst. 1
musí být před prvním povolením vstupu bez dopro-
vodu do vymezeného prostoru a dále nejméně jed-
nou ročně proškoleny v pravidlech fyzické ochrany.

(4) Držitel povolení musí přijímat organizační
opatření k zajištění trvalého uchovávání záznamů
rozhodných pro povolení vstupu, vedení záznamů
o výdeji klíčů od vybraných místností ve střeženém
prostoru a k uchovávání těchto záznamů po dobu
1 roku.

(5) Nejméně jednou za kalendářní měsíc musí
být provedeno funkční vyzkoušení detekčních
prvků.

(6) Použité detekční prvky zabezpečovacího
systému musí být posouzeny akreditovanou zkušeb-
nou.

(7) Nejméně jednou za kalendářní rok musí být
zorganizováno cvičení všech složek zajišťujících fy-
zickou ochranu k ověření jejích skutečných parame-
trů.

§ 18

Ochrana technického systému fyzické
ochrany a jeho dat

(1) Technický systém fyzické ochrany nesmí
být komunikačními linkami propojen s jiným počí-

Sbírka zákonů č. 361 / 2016Částka 143 Strana 5695



tačovým systémem, který není výhradně určen k za-
jištění fyzické ochrany, a nesmí být žádnou částí
umístěn mimo vnější hranici střeženého prostoru
s výjimkou vybraných detekčních, komunikačních
a kamerových systémů a výdejen identifikačních ka-
ret.

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

(3) Pro provoz počítačového systému pro ří-
zení správy a údržbu technického systému fyzické
ochrany platí obdobně odstavec 1.

(4) Data z technického systému fyzické ochra-
ny musí sloužit výhradně pro účely zajištění fyzické
ochrany a být dostupná pouze osobám určeným
držitelem povolení a inspektorům Úřadu.

§ 19

Zabezpečení počítačových systémů

(1) Počítačový systém nezbytný k řízení ja-
derné bezpečnosti a evidence jaderného materiálu,
fyzické ochrany a zvládání radiační mimořádné udá-
losti musí být zabezpečen proti jeho neoprávněnému
použití ochranou do hloubky s uvážením možných
následků v případě naplnění projektové základní
hrozby.

(2) Na jaderném zařízení s vymezeným vnitř-
ním nebo životně důležitým prostorem musí být
určena odborně příslušná osoba k zajištění zabezpe-
čení počítačových systémů jaderného zařízení.

(3) Držitel povolení musí přijmout administra-
tivní a technická opatření zamezující úmyslnému
zneužití počítačových systémů s tím, že žádné jed-
notlivé selhání administrativních a technických opa-
tření nepovede k ohrožení, které je zahrnuto v pro-
jektové základní hrozbě.

(4) Držitel povolení musí pravidelně hodnotit
úroveň zabezpečení počítačových systémů včetně je-
jich pravidelného testování.

§ 20

Organizační a technická opatření k zajištění
fyzické ochrany a fyzická ostraha při výstavbě

jaderného zařízení

(1) Staveniště jaderného zařízení musí být oplo-
ceno a musí být zajištěna jeho fyzická ostraha, kon-

trola vstupu fyzických osob a kontrola vjezdu do-
pravních prostředků.

(2) Objekt, v němž bude umístěna část jader-
ného zařízení s vymezeným chráněným, vnitřním
nebo životně důležitým prostorem, musí být od za-
hájení montáže technologických zařízení chráněn na
úrovni požadavků pro jaderné zařízení s vymezeným
střeženým prostorem.

(3) Rozsah fyzické ochrany musí odpovídat
postupu výstavby jaderného zařízení s tím, že musí
být odděleny provozované části jaderného zařízení
od částí, které jsou ve výstavbě.

ČÁST TŘETÍ

POŽADAVKY NA ZPŮSOB A ROZSAH
ZAJIŠTĚNÍ FYZICKÉ OSTRAHY

§ 21

Fyzická ostraha

(1) Fyzická ostraha jaderného zařízení a jader-
ného materiálu nalézajícího se ve střeženém prosto-
ru, chráněném prostoru a vnitřním prostoru nebo
životně důležitém prostoru musí být zajištěna ne-
přetržitě fyzickými osobami podle § 22.

(2) Fyzická ostraha musí být zajištěna při po-
hybu jaderného materiálu uvnitř střeženého a chráně-
ného prostoru, mezi těmito prostory a vnitřním
nebo životně důležitým prostorem.

(3) Pro jaderné zařízení s vymezeným vnitřním
nebo životně důležitým prostorem musí být zajiš-
těna pochůzková činnost ve střeženém a chráněném
prostoru bezpečnostními pracovníky a telefonní a rá-
diové spojení musí být zajištěno mezi stanovišti fy-
zické ostrahy, řídicím centrem, záložním řídicím
centrem a mezi řídicím centrem a základnou poho-
tovostní ochrany policie. Pro hlasovou komunikaci
prostřednictvím rádiových sítí musí být používána
stanice vybavená zařízením k utajení hovoru.

§ 22

Bezpečnostní pracovníci při zajišťování
fyzické ostrahy

(1) Bezpečnostní pracovník, který zajišťuje fy-
zickou ostrahu na stanovištích jaderného zařízení
s vymezeným vnitřním nebo životně důležitým pro-
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storem, musí být ozbrojen krátkou kulovou zbraní
ráže do 9 mm včetně a musí být držitelem platné
koncese pro ostrahu majetku a osob podle živnos-
tenského zákona nebo být zaměstnancem tohoto
držitele.

(2) Bezpečnostní pracovník, který zajišťuje fy-
zickou ostrahu na stanovištích jaderného zařízení
s vymezeným střeženým a chráněným prostorem,
musí být držitelem platné koncese pro ostrahu ma-
jetku a osob podle živnostenského zákona nebo být
zaměstnancem tohoto držitele.

ČÁST ČTVRTÁ

ROZSAH POŽADAVKŮ NA ZAJIŠTĚNÍ
FYZICKÉ OCHRANY JADERNÉHO
MATERIÁLU PŘI JEHO PŘEPRAVĚ

§ 23

Obecná ustanovení

(1) Fyzická ochrana přepravy jaderného mate-
riálu musí být zajištěna na úrovni odpovídající za-
řazení jaderného materiálu do kategorií s tím, že u ja-
derného materiálu zařazeného do I. a II. kategorie
při jeho přepravě mimo střežený prostor musí být
zajištěna ochrana příslušníky policie (dále jen „poli-
cejní doprovod“).

(2) Přeprava jaderného materiálu zařazeného
do III. kategorie musí být dispečersky sledována.
Dispečerské sledování při dopravě musí být zajištěno
nejméně telefonním spojením mezi dopravními pro-
středky a odesilatelem, příjemcem a v případě do-
pravy podle odstavce 3 Úřadem a policií. Odesilatel
a příjemce musí uzavřít písemnou dohodu o tom, že
zásilka bude protokolárně převzata po jejím doru-
čení.

(3) V případě přepravy jaderného materiálu ve
formě čerstvého jaderného paliva pro jaderný reak-
tor zařazeného do III. kategorie nebo přírodního
uranu o hmotnosti více než 1 000 kg musí být zajiš-
těno dispečerské sledování této přepravy a policejní
doprovod nebo jiné policejní opatření.

(4) Zjistí-li držitel povolení k přepravě jader-
ného materiálu ztrátu nebo nepřípustnou manipulaci
se zásilkou jaderného materiálu nebo v případě
hrozby uskutečnění takové činnosti, musí nepro-
dleně provést opatření k zajištění jaderné bezpeč-

nosti a radiační ochrany. O těchto skutečnostech
musí držitel povolení neprodleně informovat Úřad
a místně příslušné orgány policie.

(5) Při přepravě jaderného materiálu musí být

a) zajištěna tato přeprava za co nejkratší dobu při
současném zajištění jaderné bezpečnosti,

b) zajištěno překládání jaderného materiálu, kte-
rým je překládání mezi dopravními prostředky,
překládání do dočasných skladišť a dočasné
skladování před příjezdem dopravního pro-
středku, za co nejkratší dobu při současném za-
jištění jaderné bezpečnosti,

c) zajištěna fyzická ochrana při dočasném sklado-
vání způsobem odpovídajícím kategorii přepra-
vovaného jaderného materiálu,

d) fyzické osoby, které se podílejí na této přepravě,
nejméně jednou ročně proškoleny o pravidlech
fyzické ochrany,

e) u fyzických osob zajištěno předem ověření je-
jich bezúhonnosti a splnění požadavků podle
zákona upravujícího ochranu utajovaných in-
formací v případě výkonu citlivých činností a

f) omezen přístup k informacím o této přepravě na
nezbytně nutný počet osob.

(6) Ochrana údajů spojených s přepravou ja-
derného materiálu včetně detailních informací o pře-
pravní trase, časovém harmonogramu a o opatřeních
pro kódování zpráv přenášených komunikačními
prostředky musí být provedena podle zákona upra-
vujícího ochranu utajovaných informací.

Rozsah požadavků na zajištění fyzické ochrany
přepravy jaderného materiálu zařazeného do

I. a II. kategorie

§ 24

(1) Odesilatel musí předat příjemci předběžné
oznámení o plánované přepravě jaderného materiálu,
které specifikuje, zda jde o dopravu silniční, želez-
niční, námořní, leteckou, říční nebo kombinovanou.
Předběžné oznámení dále musí obsahovat očekáva-
nou dobu převzetí zásilky a přesné místo předání
zásilky na území České republiky se stanovením po-
vinnosti zajištění její fyzické ochrany.

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

(3) Výběr druhu přepravy jaderného materiálu
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a přepravní trasy musí být proveden tak, aby byl
počet a doba překládání zásilky co nejnižší a bezpeč-
nostní situace podél přepravní trasy byla stabilní.

(4) Zásilka obsahující jaderný materiál musí být
přepravována v uzavřeném a uzamčeném dopravním
prostředku nebo v obalových souborech pro pře-
pravu jaderného materiálu. Pokud zásilka přesahuje
hmotnost 2 000 kg, může být přepravována na ote-
vřeném dopravním prostředku opatřeném plachtou
na obloucích nebo být plachtou přikryta. Při použití
plachty musí být zásilka zajištěna zaplombovanou
uzávěrou.

(5) Pokud dopravní prostředek nebyl trvale
umístěn ve střeženém prostoru, musí být před jeho
naložením provedena jeho pyrotechnická prohlídka
policií.

§ 25

(1) Přepravce musí předat dopravci

a) písemnou instrukci upřesňující způsob zajištění
fyzické ochrany,

b) předepsanou trasu přepravy jaderného mate-
riálu,

c) místa zastávek a překládek,

d) údaje o osobách oprávněných k převzetí zá-
silky,

e) pokyny pro hlášení o postupu přepravy jader-
ného materiálu,

f) upřesnění vzájemné součinnosti s policejním
doprovodem včetně spojení a

g) havarijní řád.

(2) Při přijetí zásilky musí příjemce zkontrolo-
vat celistvost zásilky, zámky a plomby a neprodleně
poté zásilku protokolárně převzít a informovat ode-
silatele o jejím převzetí.

(3) Při přepravě jaderného materiálu musí být
zřízeno operační centrum této přepravy, které musí
zajišťovat spojení s dopravcem, odesilatelem, příjem-
cem, policií a Úřadem.

(4) V případě mezinárodní přepravy jaderného
materiálu musí být stanovena místa předání povin-
nosti zajištění fyzické ochrany z odesilatele na pří-
jemce.

(5) V případě přepravy jaderného materiálu do
České republiky nebo v případě jeho průvozu musí

být u dopravního prostředku, před převzetím jader-
ného materiálu do České republiky, provedena jeho
pyrotechnická prohlídka policií.

§ 26

Požadavky na zajištění fyzické ochrany
přepravy jaderného materiálu zařazeného
do I. a II. kategorie podle druhu přepravy

(1) Při silniční přepravě jaderného materiálu

a) lze použít jen vozidlo

1. speciálně konstruované tak, aby odolalo
možné hrozbě a zabránilo odcizení jader-
ného materiálu,

2. vybavené systémem umožňujícím blokování
jeho pohybu,

3. určené výhradně k přepravě jaderného mate-
riálu a

4. doprovázené policejním doprovodem za
současného oboustranného rádiového spo-
jení a smluvených signálů mezi vozidlem
a vozidlem policejního doprovodu a

b) musí být

1. zajištěn trvalý dohled policejního doprovodu
nad zásilkou a provedena kontrola zámků
a plomb při každé zastávce,

2. vozidlo po dobu přestávky znehybněno a za-
parkováno v uzamčené a střežené budově,
pokud se tato přeprava nemůže uskutečnit
v jednom dni, a

3. proveden předchozí průzkum přepravní a ná-
hradní přepravní trasy a jejich zajištění po
dobu této přepravy.

(2) Při železniční přepravě jaderného materiálu

a) lze tuto přepravu uskutečnit prostřednictvím
samostatného vlaku nebo jako součást jiného
nákladního vlaku,

b) musí být pro přepravní vagón zajištěn policejní
doprovod s tím, že držitel povolení musí zajistit
vyčlenění potřebného počtu samostatných
osobních vagónů pro potřeby policejního do-
provodu.

(3) Při letecké přepravě jaderného materiálu
musí být tato přeprava uskutečněna zvláštním letem.
Do doby vzletu a po přistání letadla až do zahájení
následné přepravy jaderného materiálu musí být za-
jištěna fyzická ochrana.
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§ 27

Rozsah požadavků na zajištění fyzické ochrany
přepravy jaderného materiálu zařazeného

do III. kategorie

(1) Při přepravě jaderného materiálu zařaze-
ného do III. kategorie musí být zajištěno předběžné
oznámení příjemci o plánované zásilce se specifikací
druhu této přepravy, času a místa dojití zásilky k pří-
jemci a stanovením povinnosti zajištění fyzické
ochrany.

(2) Příjemce musí potvrdit odesilateli připrave-
nost k převzetí zásilky.

(3) Pokud je to možné, u dopravního pro-
středku nebo obalového souboru při přepravě jader-
ného materiálu se použije zámku a plomb.

(4) Po protokolárním převzetí zásilky musí pří-
jemce neprodleně oznámit odesilateli její převzetí.

ČÁST PÁTÁ

OBSAH DOKUMENTACE PRO
POVOLOVANOU ČINNOST V OBLASTI

ZABEZPEČENÍ

§ 28

(1) Analýza potřeb a možnosti zajištění fyzické
ochrany musí obsahovat

a) popis technického řešení jaderného zařízení,

b) zhodnocení staveniště a místních podmínek
z hlediska zajištění fyzické ochrany jaderného
zařízení,

c) předběžné zhodnocení rizik vyplývajících z ne-
oprávněných činností s jaderným materiálem
a jaderným zařízením nebo jeho částmi,

d) předběžný návrh na zařazení jaderného mate-
riálu do kategorie a předběžné vymezení pro-
storů jaderného zařízení nebo jeho částí,

e) předběžný návrh řešení technického systému
fyzické ochrany,

f) způsob zajišťování systému řízení při návrhu,
výstavbě a provozu technického systému fy-
zické ochrany,

g) předběžné zhodnocení účinnosti návrhu fyzické
ochrany,

h) návrh předběžných administrativních a technic-

kých opatření pro fyzickou ochranu jaderného
zařízení a

i) návrh opatření fyzické ochrany v průběhu vý-
stavby jaderného zařízení.

(2) Předběžný plán zajištění fyzické ochrany
musí obsahovat

a) analýzu možnosti neoprávněných činností s ja-
derným materiálem a jaderným zařízením
a zhodnocení jejich následků se zohledněním
projektové základní hrozby,

b) analýzu, jejímž výsledkem je návrh na vymezení
prostorů podle § 4 na jaderném zařízení,

c) návrh na zařazení jaderného materiálu do kate-
gorie podle § 3,

d) podrobnou funkční analýzu navrženého tech-
nického systému fyzické ochrany nebo zabez-
pečovací techniky,

e) doklady o posouzení detekčních prvků, mecha-
nických zábranných prostředků, zařízení pro
kontrolu vstupu a vjezdu a ústředen zabezpečo-
vací techniky akreditovanou zkušebnou,

f) povolení k navrhování, zřizování a montáži za-
bezpečovacích 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 vý-
stavbu, první fyzikální a energetické spouštění
a provoz jaderného zařízení a na případné ha-
varijní situace,

k) analýzu následků z hlediska fyzické ochrany,
jaderné bezpečnosti a zvládání radiační mimo-
řádné události pro vnitřní a životně důležité
prostory v případě úmyslného protiprávního
použití dopravního letadla proti nim a

l) popis opatření fyzické ochrany v průběhu vý-
stavby jaderného zařízení.

(3) Plán zajištění fyzické ochrany musí obsaho-
vat

a) zhodnocení rizika pro jaderný materiál, stře-
žený a chráněný prostor jaderného zařízení
a zohlednění projektové základní hrozby,

Sbírka zákonů č. 361 / 2016Částka 143 Strana 5699



b) zařazení jaderného materiálu do kategorie a vy-
mezení jednotlivých prostorů,

c) popis skutečného provedení technického systé-
mu fyzické ochrany nebo zabezpečovací tech-
niky a průkaz, že změny původního konstrukč-
ního řešení nesníží úroveň zajištění fyzické
ochrany,

d) program komplexního 144hodinového vyzkou-
šení technického systému fyzické ochrany nebo
zabezpečovací techniky a zhodnocení výsledků
144hodinového vyzkoušení technického systé-
mu fyzické ochrany nebo zabezpečovací tech-
niky a zkoušek systému průmyslové televize,

e) plán organizačních opatření, který obsahuje

1. instrukce fyzické ochrany pro případ ne-
oprávněných činností s jaderným materiálem
nebo jaderným zařízením s popisem systému
komunikace, vyrozumění a velení jednotli-
vých složek fyzické a pohotovostní ochrany,

2. instrukce fyzické ochrany pro případ ra-
diační mimořádné události,

3. plány zajištění počítačového zabezpečení
v oblasti řízení jaderné bezpečnosti, evidence
jaderného materiálu, fyzické ochrany a zvlá-
dání radiační mimořádné události proti jejich
úmyslnému zneužití, které zahrnují popis
organizace a vymezení povinnosti zajištění
bezpečnosti informačních systémů v jader-
ném zařízení, způsob řízení aktiv, hodnocení
rizik a zranitelnosti, popis způsobu a řízení
změn konfigurace a způsobu zabezpečení in-
formačních systémů a popis personálních
opatření,

4. postup zajištění ověření bezúhonnosti a spl-
nění požadavků podle zákona upravujícího
ochranu utajovaných informací a vedení pří-
slušné dokumentace,

5. režimová opatření pro povolování vstupu
a vjezdu,

6. popis systému výdeje identifikačních karet
nebo průkazů pro vstup a vedení jejich evi-
dence,

7. instrukce pro nakládání s klíči v prostorách
podle § 4 a vedení jejich evidence,

8. instrukce pro obsluhu, provoz, údržbu a tes-
tování technického systému fyzické ochrany
nebo zabezpečovací techniky,

9. instrukce pro uchovávání údajů o povolení
vstupu fyzických osob a vjezdu vozidel,
údajů o poplachových situacích, řešení si-
tuací s narušením fyzické ochrany a testování
systému a

10. dokumentaci pro zajištění fyzické ostrahy,
která obsahuje strukturu a řízení bezpeč-
nostní služby, dohodu o poskytování bez-
pečnostních služeb uzavřenou s držitelem
povolení, výkon ostrahy, dokumentaci pro
řešení situací s narušením fyzické ochrany
vypracovanou držitelem povolení, plány pří-
pravy bezpečnostních pracovníků pro výkon
fyzické ostrahy na jaderných zařízeních
a ověřování jejich odborné způsobilosti,

f) dohodu s policií k zabezpečení pohotovostní
ochrany jaderného zařízení a policejního do-
provodu přepravy jaderného materiálu a k připo-
jení zabezpečovací techniky na pulty centralizo-
vané ochrany policie, pokud byly uzavřeny,

g) analýzu následků z hlediska fyzické ochrany,
jaderné bezpečnosti a zvládání radiační mimo-
řádné události 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 na jaderném zařízení podle § 11
až 14 a

j) plán pro technická a organizační opatření pro
řešení situací spojených s hrozbou protipráv-
ního jednání z místa vně střeženého prostoru
pro jaderné zařízení podle § 11 až 14.

(4) Plán zajištění fyzické ochrany přepravy ja-
derného materiálu musí obsahovat

a) vymezení povinnosti zajištění fyzické ochrany
mezi přepravcem, dopravcem a příjemcem,

b) zhodnocení možného rizika pro přepravovaný
jaderný materiál a zohlednění projektové zá-
kladní hrozby pro jaderný materiál zařazený
do I. kategorie,

c) návrh na zařazení jaderného materiálu do pří-
slušné kategorie,

d) organizační opatření, kterými jsou

1. instrukce fyzické ochrany pro případ ne-
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oprávněných činností s jaderným materiálem
s popisem systému komunikace, vyrozu-
mění, sledování pohybu dopravního pro-
středku, výčtem přepravních tras, druhem
dopravy, složení dopravy, plánovaných za-
stávek během dopravy a velení jednotlivých
složek fyzické a pohotovostní ochrany,

2. výpis z havarijního řádu v návaznosti na in-
strukci fyzické ochrany,

3. zajištění ověření bezúhonnosti a splnění po-
žadavků podle zákona upravujícího ochranu
utajovaných informací a vedení příslušné do-
kumentace,

4. režimová opatření pro povolování vstupu
a vjezdu na místě nakládky, překládky a vy-
kládky jaderného materiálu,

5. průkaz proškolení fyzických osob podílejí-
cích se na přepravě jaderného materiálu o pra-
vidlech fyzické ochrany,

6. instrukce pro obsluhu, provoz, údržbu a tes-
tování technických prostředků pro fyzickou
ochranu přepravy jaderného materiálu,

7. instrukce pro uchovávání údajů o povolení
vstupu fyzických osob a vjezdu vozidel pou-
žitých k přepravě jaderného materiálu, údajů
o poplachových situacích a řešení situací s na-
rušením fyzické ochrany v průběhu přepravy
jaderného materiálu,

8. dokumentace pro zajištění fyzické ostrahy,
která obsahuje strukturu a řízení bezpeč-
nostní služby, dohodu o poskytování bez-
pečnostních služeb uzavřenou s držitelem
povolení, výkon ostrahy, dokumentaci pro
řešení situací s narušením fyzické ochrany
vypracovanou držitelem povolení a plány
přípravy bezpečnostních pracovníků pro vý-
kon fyzické ostrahy při přepravě jaderného
materiálu,

e) dohodu s policií k zabezpečení policejního do-
provodu přepravy jaderného materiálu, pokud
byla uzavřena, a

f) plán pro řešení situací spojených s narušením
fyzické ochrany při přepravě jaderného mate-
riálu.

ČÁST ŠESTÁ

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

§ 29

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Předsedkyně:

Ing. Drábová, Ph.D., v. r.
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362

VYHLÁŠKA

ze dne 17. října 2016

o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
v některých existujících expozičních situacích

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví po-
dle § 236 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon,
k provedení § 103 odst. 6 písm. a):

§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Euratomu1) a upravuje podmínky poskytnutí dotace
ze státního rozpočtu na

a) přijetí odůvodněného opatření, které snižuje
míru ozáření z přítomnosti radonu a jeho pro-
duktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro
bydlení a pobyt veřejnosti, a

b) přijetí opatření, která snižují obsah přírodních
radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou
potřebu.

§ 2

(1) Dotaci na přijetí odůvodněného opatření,
které snižuje míru ozáření z přítomnosti radonu
a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb
pro bydlení a pobyt veřejnosti, lze poskytnout vlast-
níkovi

a) bytu v bytovém domě nebo rodinném domě,
nebo rodinného domu, které jsou užívány
k trvalému bydlení a k jejichž výstavbě bylo
vydáno stavební povolení nebo svým obsahem
podobné povolení do 28. února 1991 (dále jen
„povolení“), jestliže průměr naměřených hod-
not objemové aktivity radonu ze všech obyt-
ných místností a kuchyní je za obvyklého uží-
vání dlouhodobě vyšší než 1 000 Bq/m3,

b) budovy školy, budovy školského zařízení nebo
budovy sloužící pro zabezpečení sociálních

nebo zdravotních služeb při dlouhodobém po-
bytu dětí do 18 let, k jejichž výstavbě bylo vy-
dáno povolení, jestliže v ovzduší některé míst-
nosti určené k pobytu dětí do 18 let dosáhl prů-
měr naměřených hodnot objemové aktivity ra-
donu v době jejich pobytu hodnoty vyšší než
300 Bq/m3, nebo

c) budovy sloužící pro zabezpečení sociálních
nebo zdravotních služeb při dlouhodobém po-
bytu osob, kterým jsou tyto služby poskyto-
vány, neuvedené v písmenu b), k jejíž výstavbě
bylo vydáno povolení, jestliže v ovzduší některé
místnosti při pobytu těchto osob dosáhl dlou-
hodobý průměr naměřených hodnot objemové
aktivity radonu za obvyklého užívání hodnoty
vyšší než 1 000 Bq/m3.

(2) Dotaci podle odstavce 1 lze poskytnout za
podmínky, že provedeným opatřením došlo ke sní-
žení obsahu radonu v ovzduší stavby pod referenční
úroveň 300 Bq/m3 nebo alespoň o 75 % původní
hodnoty.

§ 3

(1) Dotaci na přijetí opatření, která snižují ob-
sah přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro
veřejnou potřebu, lze poskytnout vlastníkovi vodo-
vodu pro veřejnou potřebu, jestliže obsah přírodních
radionuklidů ve vodě dodávané tímto vodovodem
překročil nejvyšší přípustnou hodnotu stanovenou
vyhláškou o radiační ochraně a zabezpečení radionu-
klidového zdroje, při jejímž překročení nesmí být
podle § 100 odst. 1 písm. a) atomového zákona pitná
voda dodávána pro veřejnou potřebu.
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1) Směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochra-
ny před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/
/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom.
Směrnice Rady 2013/51/Euratom ze dne 22. října 2013, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva,
pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě.



(2) Dotaci podle odstavce 1 lze poskytnout za
podmínky, že provedeným opatřením došlo ke sní-
žení obsahu přírodních radionuklidů pod referenční
úroveň stanovenou vyhláškou o radiační ochraně
a zabezpečení radionuklidového zdroje, při jejímž
překročení nesmí být podle § 100 odst. 1 písm. b)

atomového zákona pitná voda dodávána pro veřej-
nou potřebu.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Předsedkyně:

Ing. Drábová, Ph.D., v. r.
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Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2016 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121,
LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový
servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ,
Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-
-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o.,
Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka,
Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání
z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady
předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu
odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická
osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně
č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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