
Doporučený postup DP 16/08 R1  
 
Otázka:  
 
Jaký je postup Autorizované osoby při provádění posuzování základního materiálu z hlediska jeho 
shody s technickou specifikací, určeného pro výrobu, montáž, opravu nebo změnu TZ/části TZ, 
uvedeného v § 12 odst. 2 písm. a) nebo b) V358?  
 
Doporučený postup se týká:  
 
§12 odst. 7 V 358  
čl. 8.3. části A. přílohy č. 2 V358  
čl. 13.9.1. části A. přílohy č. 2 V 358  
čl. 13.10. části A. přílohy č. 2 V 358  
NTD ASI Sekce II - CHARAKTERISTIKY MATERIÁLŮ PRO ZAŘÍZENÍ A POTRUBÍ JADERNÝCH ELEKTRÁREN 
TYPU VVER  
NTD ASI Sekce V - ZKOUŠKY MATERIÁLŮ  
NTD ASI Sekce VII - NDT KONTROLY  
Příloha 7 a 8 V 358 – relevantní postupy posouzení shody  
Bezpečnostní návod BN-JB-6.1(Rev. 0.1) TECHNICKÁ BEZPEČNOST – relevantní doporučené postupy 
skupin 05 až 10  
 
Obecně:  
 
Tento DP vychází z předpokladu splnění požadavků uvedených v článku 12.1 a 12.2 části A. přílohy č. 2 V 
358 tj.:  

12.1. Pro výrobu, opravy nebo změnu tlakového zařízení lze použít pouze schválené základní a 
přídavné materiály zařazené do seznamu materiálů přípustných pro toto použití. Seznam 
materiálů musí být zpracován v návaznosti na zařazení tlakového zařízení do bezpečnostní 
třídy.  

12.2. Použité základní a přídavné materiály musí být vhodné pro dané použití, a to po celou dobu 
předpokládané životnosti tlakového zařízení.  

a dále pak z ustanovení příslušných bodů článku 4, NTD ASI Sekce II. a příslušných ustanovení NTD 
ASI Sekce V, NTD ASI Sekce VII.  
 

Vymezení pojmu „Materiál“: 
 
Materiálem pro tento DP se rozumějí základní materiály hutní polotovary a nekovové polotovary pro výrobu 
částí VZ. 
 
 
Odpověď:  
 
Uvedenou otázku je potřeba rozdělit na dvě podotázky:  
a)  Posouzení materiálu s technickými požadavky dle článku 13.9.1 části A. přílohy 2 V 358  
 
b) Ověření vlastností materiálu s technickými požadavky dle článku 13.10 části A. přílohy 2 V 358.  
 
Odpověď na podotázku b) je zpracována v DP 01/08 R1, který je součástí bezpečnostního návodu SÚJB 
č. BN-JB-6.1(Rev. 0.1) 
 

ppanek
Textový rámeček
Příloha č. 2.1 k úkolu PRZ č. 21/1.1/TUVN



 
Posouzení materiálu s technickými požadavky dle článku 13.9.1 části A. přílohy 2 V 358  
 
AO, na základě objednávky na provedení posouzení materiálu s technickými požadavky (čl. 13.8. části 
A. přílohy č. 2 V358) a dalších podkladů, dodaných výrobcem materiálu, nebo dovozcem materiálu 
nebo dodavatelem materiálu nebo osobou provádějící výrobu, montáž,  
opravu nebo změnu VZ po (dále jen objednatel o posouzení materiálu) provede posouzení materiálu s 
technickými požadavky tím, že:  
1. Přezkoumá, zda objednávka obsahuje všechny náležitosti potřebné pro posouzení materiálu s 
technickými požadavky, tj.:  

- Typ základního materiálu, který je předmětem posouzení,  
- Specifikaci základního materiálu podle normy (EN, DIN, GOST, atd.)  
- Rozměry základního materiálu,  
- Posuzované množství základního materiálu,  
- Určení použití základního materiálu - s odkazem §12 odst. 2 písm. a) nebo b) vyhlášky č. 358/2016 
Sb., (v případech, kdy je materiál určen pro sklad, alespoň rámcově)  
- Specifikaci kriteriálního dokumentu pro provedení a vyhodnocení posouzení materiálu s technickými 
požadavky, (TDP, normy, atd.),  
- Uvedení zvláštních požadavků na prokázání vlastností materiálu důležitých pro jeho konkrétní 
použití na VZ a podmínkách provozu,  
- Identifikaci výrobce základního materiálu,  
- Uvedení místa, kde se bude provádět posouzení materiálu s technickými požadavky – pokud je už 
známé,  
- Návrh PKZ s uvedením rozsahu kontrol a zkoušek materiálu,  

2. potvrdí objednateli jeho objednávku na provedení posouzení materiálu s technickými požadavky (v 
souladu se stanovenými interními zvyklostmi AO),  
3. Přezkoumá v NTD ASI Sekce II, zda je materiál určený k posouzení s technickými požadavky: 
    -  uveden v seznamu materiálů schválených pro použití pro vybraná zařízení a jejich části, nebo 
    - dodán podle schváleného zahraničního kódu, nebo  
    -  bude tento materiál použit pro výrobu části VZ dodaného zahraničním výrobcem původního VZ,  
4. přezkoumá, na základě požadavků stanoveného kriteriálního dokumentu, pro provedení a 
vyhodnocení posouzení materiálu s technickými požadavky, (TDP, normy, atd.), zda PKZ obsahuje 
všechny náležitosti, rozsah a informace pro provedení objednané činnosti a vyznačí v něm požadavky na 
rozsah a úroveň dohledu prováděného AO. (R-Přezkoumání dokumentace, W-witness, H-zádržný bod). 
Při absenci některých kontrol nebo zkoušek doplní AO návrh PKZ a zašle objednateli k posouzení. PKZ 
musí být, před započetím posouzení materiálu s technickými požadavky, schválen, tzn. označen všemi 
zúčastněnými stranami. Obvykle jsou jimi výrobce materiálu, autorizovaná osoba, odběratel/příjemce 
(zprostředkovatel), držitel povolení pro provoz jaderného zařízení. 
5. provede, před ukončením výroby materiálu, dohled u tepelného zpracování materiálu, určeného pro 
výrobu částí VZ dle §12 odst. 2 písm. a) V 358, v případě že tepelné zpracování je určující pro konečné 
vlastnosti těchto zamýšlených částí VZ,  
6. provede, u výrobce materiálu, označení míst oddělení materiálu, určeného pro výrobu zkušebních 
vzorků, dle požadavků TDP, nebo stanovených technických norem. O přenosu značení vypracuje nebo 
potvrdí protokol (viz příloha) a potvrdí provedení této činnosti v PKZ,  
7. provede, před zahájením materiálových zkoušek, kontrolu připravenosti a stavu vyrobených 
zkušebních vzorků tzn. rozměry, identifikace, stanovený počet a potvrdí provedení této činnosti v PKZ,  
8. provede ověření platnosti akreditace zkušební laboratoře a platnost kalibrace použitého zkušebního 
a měřícího zařízení  
9. provede osobní dohled u všech kontrol a zkoušek uvedených v PKZ, při kterých dochází k ověřování 
konečných vlastnosti materiálu a které jsou specifikovány v kriteriální dokumentaci - v TDP, nebo 
stanovených technických normách, (dříve přejímací zkoušky), a požadavcích objednatele,  



10. potvrdí, po provedení kontrol a zkoušek, způsobem stanoveným v interní dokumentaci AO, zkušební 
protokoly s výsledky každé stanovené kontroly a zkoušky, které vydá materiálová zkušebna nebo 
laboratoř a výrobce, u kterých prováděla dohled nad plněním požadavků TDP, stanovených technických 
norem, a objednávky,  
11. provede ověření a potřebné kontroly, aby zjistila, zda byly správně použity technické normy, nebo 
technické podmínky, vztahující se k posuzovanému materiálu příslušnému k tlakovému zařízení (viz 
relevantní články části A. příloha č. 6 V358),  
12. provede vyhodnocení všech stanovených kontrol a zkoušek dle stanovených kritérií,  
13. Postupuje, při získání nevyhovujících výsledků některých kontrol a zkoušek podle pokynů 
příslušných bodů kriteriální dokumentace (opakovací zkoušky).  
14. provede, po vyhovujícím ale i nevyhovujícím vyhodnocení všech stanovených kontrol a zkoušek, 
přezkoumání a potvrzení PKZ a kompletnost provedení všech kontrol a zkoušek,  
15. provede označení materiálu razidlem AO stanoveným pro tyto činnosti. V případech možného 
poškození posuzovaného materiálu nemusí být materiál označen razidlem AO, ale tato skutečnost musí 
být uvedena v materiálovém osvědčení,  
16. přezkoumá návrh materiálového osvědčení připraveného výrobcem materiálu dle článku 13.9.1 
části A. přílohy 2 V 358 (osvědčení 3.2 dle EN 10 204),  
17. potvrdí, po provedení a vyhovujícím vyhodnocení všech stanovených kontrol a zkoušek, materiálové 
osvědčení, vydané výrobcem materiálu, v souladu s článkem 13.9.1 části A. přílohy 2, V 358 (osvědčení 
3.2 dle EN 10 204).  
18. přezkoumá, zda součástí materiálového osvědčení jsou zkušební protokoly všech stanovených 
zkoušek a kontrol, majících vliv na konečné vlastnosti posuzovaného materiálu, prováděných dle 
příslušných technických dodacích podmínek (TDP) nebo technických norem a záznamy o opatřeních 
a/nebo činnostech provedených k dosažení vyhovujících výsledků při opakování zkoušek.  
 
Dokumenty použité při zpracování tohoto doporučeného postupu:  
ČSN EN 10 204 - Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly  
ČSN EN 10 168 - Ocelové výrobky – Dokumenty kontroly – Přehled a popis údajů  
NTD ASI Sekce II - CHARAKTERISTIKY MATERIÁLŮ PRO ZAŘÍZENÍ A POTRUBÍ JADERNÝCH ELEKTRÁREN 
TYPU VVER  
NTD ASI Sekce V - ZKOUŠKY MATERIÁLŮ  
NTD ASI Sekce VII - NDT kontroly  
Přílohy:  
a) Vzor materiálového osvědčení dle článku 13.9.1 části A. přílohy 2 V 358 (osvědčení 3.2 dle EN 10 
204).  
b) Vzor plánu kontrol a zkoušek (PKZ),  
c) Vzor protokolu o přenosu značení při odebírání materiálu pro zkušební vzorky.  
 
Poznámky:  
Forma osvědčení 3.2 dle EN 10 204 není závazná, ale měla by obsahovat prvky stanovené normou EN 10 
168.  
Formát vzorového PKZ vychází z metodiky ČEZ_ME_1087 – volná příloha B. Navrhuji tento formát 
používat, protože ČEZ vyžaduje, ve svých objednávkách na dodávání vybraných zařízení, jejich částí a 
materiálů, jeho schvalování před započetím objednávané činnosti.  
Vzor Formuláře protokolu o přenosu značení není závazný, ale měl by obsahovat prvky stanovené v 
příloze tohoto DP.  
 
 
 
 Vydáno dne:   
 




