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377
VYHLÁŠKA
ze dne 7. listopadu 2016
o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem
a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie

ČÁST DRUHÁ

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon,
k provedení § 24 odst. 7, § 55 odst. 2, § 75 odst. 5
písm. b) a c), § 111 odst. 3 písm. a) až c) a § 112
odst. 2:

NAKLÁDÁNÍ S RADIOAKTIVNÍM
ODPADEM PŘED JEHO ULOŽENÍM

ČÁST PRVNÍ

Technické požadavky na zařízení pro pracoviště,
kde se nakládá s radioaktivním odpadem
před jeho uložením

OBECNÁ USTANOVENÍ
§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje

§2

(1) Držitel povolení k nakládání s radioaktivním
odpadem musí na zařízení pro pracoviště, kde se nakládá s radioaktivním odpadem před jeho uložením,
po celou dobu jeho provozu v podmínkách normálního provozu a při radiační mimořádné události podle vlastností radioaktivního odpadu

a) technické požadavky na zařízení pro pracoviště,
kde se nakládá s radioaktivním odpadem,

a) zajistit podkritičnost, a to již v projektu, pokud
existuje riziko vzniku kritického stavu,

b) postup pro shromažďování, třídění, zpracování,
úpravu, skladování a ukládání radioaktivního
odpadu,

b) zajistit takové vlastnosti zařízení, které omezí
ozáření radiačních pracovníků a obyvatel,

c) způsob provádění uzavření úložiště radioaktivního odpadu,

d) zabránit úniku radioaktivních látek a

d) požadavky na obsah dokumentace pro povolení
nakládání s radioaktivním odpadem a jednotlivých etap vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV. kategorie,
e) rozsah a způsob vedení evidence radioaktivního
odpadu a průvodního listu radioaktivního odpadu,
f) rozsah a způsob vyřazování z provozu a ukončení vyřazování z provozu jaderného zařízení,

c) zajistit odvod zbytkového tepla,
e) zajistit manipulovatelnost s radioaktivním odpadem.
(2) Držitel povolení k nakládání s radioaktivním
odpadem musí zajistit na zařízení pro pracoviště, kde
se nakládá s radioaktivním odpadem před jeho uložením, aby
a) bylo přístupné k údržbě a opravám a snadno
dekontaminovatelné,
b) umožňovalo kontrolu radioaktivního odpadu,
c) zajišťovalo, aby se minimalizovala tvorba následného radioaktivního odpadu a aby s ním
bylo možno nakládat,

g) rozsah a způsob vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV. kategorie a

d) umožňovalo snadnou odstranitelnost nánosů
nebo usazenin,

h) rozsah a způsob ukončení vyřazování z provozu
pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV. kategorie.

e) umožňovalo identifikaci, sběr a vracení úniků
radioaktivního odpadu nebo radioaktivního odpadu, se kterým nelze bezpečně nakládat,
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§3

f) umožňovalo monitorování nebo měření veličin
a vlastností radioaktivního odpadu, které prokazují správnou funkci zařízení stanovenou
projektem, a

Postup při shromažďování a třídění
radioaktivního odpadu

g) bylo odolné proti možným účinkům výbuchu
nebo požáru; látky, které mají vliv na výbušnost
nebo vzplanutí, musí být sledovány.

(1) Radioaktivní odpad nebo jeho směs s jinými
látkami musí být shromažďován a tříděn podle fyzikálních a chemických vlastností a podle předpokládaného způsobu zpracování a úpravy.

(3) Pro provoz pracoviště, kde se nakládá s radioaktivním odpadem před jeho uložením, musí být
vypracován program pro údržbu, zkoušky a kontroly, a to pro

(2) Obalový soubor obsahující radioaktivní odpad musí být označen tak, aby bylo zřejmé, jaký
radioaktivní odpad je shromažďován a jak je tříděn.

a) zařízení zabraňující úniku radioaktivního odpadu, včetně nádrží a obalových souborů na
radioaktivní odpad,
b) zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem včetně čerpadel a armatur,
c) vyhřívací nebo chladicí systém,
d) kalibrační zařízení,
e) systém ventilace,
f) normální a záložní elektrické systémy,
g) systém pro zásobování vodou, plynem nebo
stlačeným vzduchem,
h) stínění a
i) systém požární ochrany.
(4) Výsledky údržby, zkoušek a kontrol podle
odstavce 3 musí být vyhodnocovány, zaznamenávány a uchovávány po dobu stanovenou v dokumentaci systému řízení. Program pro údržbu, zkoušky
a kontroly musí být aktualizován v pravidelných intervalech.
(5) V případě použití mobilních zařízení pro
nakládání s radioaktivním odpadem před jeho uložením musí být
a) vzato v úvahu vzájemné působení mezi pracovištěm, kde se nakládá s radioaktivním odpadem
před jeho uložením, a mobilním zařízením,
b) vzata v úvahu možnost instalace, odstranění
a dekontaminace mobilního zařízení a
c) před zahájením používání mobilního zařízení
posouzena jeho bezpečnost včetně zohlednění
vlastností výsledné formy radioaktivního odpadu a dalšího nakládání se vzniklým radioaktivním odpadem.

(3) Způsob třídění radioaktivního odpadu musí
být dokumentován a tříděný radioaktivní odpad evidován.
(4) Radioaktivní odpad se dělí na plynný,
kapalný nebo pevný. Pevný radioaktivní odpad se
zejména podle způsobu jeho uložení dále dělí na
a) přechodně aktivní odpad, který po skladování
po dobu nejvýše 5 let vykazuje aktivitu nižší,
než jsou uvolňovací úrovně,
b) velmi nízkoaktivní odpad, jehož aktivita je vyšší
než aktivita přechodného radioaktivního odpadu, ale nevyžaduje speciální opatření při uložení,
c) nízkoaktivní odpad, jehož aktivita je vyšší, než
jsou uvolňovací úrovně, ale který současně obsahuje omezené množství dlouhodobých radionuklidů,
d) středněaktivní odpad, který obsahuje významné
množství dlouhodobých radionuklidů, a proto
vyžaduje vyšší stupeň izolace od okolního prostředí než nízkoaktivní odpad, a
e) vysokoaktivní odpad, u něhož musí být při
skladování a ukládání zohledněno uvolňování
tepla z přeměny v něm obsažených radionuklidů; po zpracování a úpravě musí tento odpad
splňovat podmínky přijatelnosti a musí být uložen do hlubinného úložiště radioaktivního odpadu umístěného v hloubkách řádově několik
set metrů pod zemským povrchem.
§4
Postup při zpracování radioaktivního odpadu
(1) Při zpracování radioaktivního odpadu musí
být využitelné látky v co největší možné míře odděleny z radioaktivního odpadu a vráceny k opětov-
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nému použití tak, aby množství zbylých odpadů a radioaktivního odpadu bylo co nejmenší.

b) nedošlo k poškození obalového souboru při
manipulaci a přepravě a

(2) Před zpracováním radioaktivního odpadu
musí být zvážen vliv zpracovávaných a vznikajících
látek na spolehlivost zařízení, ve kterém dochází
k jeho zpracování, a vliv systémů technologicky souvisejících, aby nebyly ovlivněny nežádoucím způsobem podmínky jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, monitorování radiační situace a zvládání radiační
mimořádné události.

c) nakládání s obalovým souborem bylo bezpečné.

(3) Používají-li se při zpracování radioaktivního odpadu měniče iontů nebo filtrační anebo podobné dělicí látky s omezenou životností, musí být
pravidelně sledována účinnost jejich funkce a musí
být stanoveny hodnoty, při jejichž překročení musí
být obnoveny nebo vyměněny.
§5
Postup při úpravě radioaktivního odpadu
(1) Úprava radioaktivního odpadu změnou
jeho fyzikálních nebo chemických vlastností nebo
použitím obalového souboru musí být provedena
tak, aby byla zajištěna jeho bezpečná přeprava, skladování a uložení podle příslušných podmínek přijatelnosti. Úprava radioaktivního odpadu se obvykle
provádí zpevněním a vpravením odpadu do obalového souboru.
(2) Před úpravou radioaktivního odpadu musí
být stanoven technologický postup pro každý používaný způsob úpravy. Tento postup musí zahrnovat podmínky pro účinnou a bezpečnou úpravu radioaktivního odpadu, například poměr mísení nebo
měrnou spotřebu ztužidel a podmínky tuhnutí, omezení nebo vyloučení některých typů odpadů anebo
přípustné zastoupení jednotlivých složek radioaktivního odpadu pro daný způsob úpravy. Musí být dále
stanoveny přejímací podmínky pro ztužidla a způsob
kontroly těchto podmínek tak, aby byla dodržena
jejich požadovaná jakost.
(3) Plní-li se upravený radioaktivní odpad do
obalového souboru, musí být zajištěno, aby nedošlo
k jeho přeplnění.
(4) Je-li součástí úpravy radioaktivního odpadu
balení, musí být obalový soubor zvolen tak, aby
a) bylo možné s obalovým souborem manipulovat,

(5) Při postupu podle odstavce 4 musí být
bráno v úvahu zejména možné působení radioaktivního odpadu vyvolané přítomností korozivních látek, jeho rozpínáním, vývinem plynů, uvolňováním
tepla a působením vnějších vlivů na obalový soubor.
§6
Postup při skladování radioaktivního odpadu
(1) Radioaktivní odpad se nesmí skladovat s jiným odpadem nebo materiálem.
(2) Radioaktivní odpad musí být skladován tak,
že
a) u upraveného radioaktivního odpadu nehrozí
změny vlastností, které by mohly znemožnit
jeho uložení, a
b) je respektováno nejvyšší skladované množství
a nejvyšší aktivita radioaktivního odpadu stanovená na základě bezpečnostní zprávy.
(3) Sklad radioaktivního odpadu musí svým vybavením odpovídat druhu, formě, aktivitě a množství
skladovaného radioaktivního odpadu. Stav a vybavení skladu radioaktivního odpadu musí být pravidelně kontrolováno ve lhůtách stanovených v dokumentaci systému řízení.
(4) Při skladování radioaktivního odpadu musí
být
a) vytvořeny rezervní skladovací kapacity dostatečné pro potřeby přemisťování, přebalování,
kontroly, údržby a vyzvedávání radioaktivního
odpadu po celou dobu provozu skladu radioaktivního odpadu,
b) vedena podrobná evidence skladovaného radioaktivního odpadu a zajištěno, aby každý
obalový soubor s radioaktivním odpadem nebo
skladovaný kusový radioaktivní odpad byl jednoznačně označen ke snadné identifikaci po celou dobu plánovaného skladování,
c) pravidelně sledována a vyhodnocována dostatečnost kapacity a stav skladu radioaktivního
odpadu, zejména kontrolována těsnost příslušných bariér, vnitřních podmínek skladování
a monitorována povrchová kontaminace a příkon dávkového ekvivalentu v definovaných
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vzdálenostech od povrchu obalových souborů
pro potřeby průkazů souladu s limity a podmínkami podle § 9 odst. 3,
d) v bezpečnostně významných postupech a předpisech pro provozní kontroly zohledněny podmínky, za nichž je radioaktivní odpad skladován, a stav obalového souboru s radioaktivním
odpadem nebo stav skladovaného kusového radioaktivního odpadu,
e) vypracován postup pro nakládání s radioaktivním odpadem, který
1. nesplňuje podmínky přijatelnosti ke skladování,
2. nelze ze skladu radioaktivního odpadu vyzvednout běžným způsobem, nebo
3. vykazuje známky poškození, a
f) zpevněný radioaktivní odpad připravený k uložení a splňující podmínky přijatelnosti k uložení
v provozovaném úložišti radioaktivního odpadu neprodleně, nejpozději však do dvou let
od počátku jeho skladování, předán Správě
k uložení.
(5) Pro skladování kapalného radioaktivního
odpadu
a) nádrže musí být
1. nepropustné,
2. chráněné proti korozi,
3. zajištěné proti přeplnění,
4. sledovány z hlediska jejich zaplnění,
5. umístěny v ochranných jímkách, které pojmou s dostatečnou zálohou objem nádrže,
b) ochranné jímky musí být
1. nepropustné,
2. opatřené signalizací úniku radioaktivního
odpadu z nádrží,
3. vybavené zařízením pro jeho odčerpání,
c) výpary z nádrží a jímek musí být odváděny
a zpracovávány jako radioaktivní odpad,
d) musí být možné homogenizovat a vyčerpat obsah skladovací a shromažďovací nádrže,
e) musí mít vždy každý systém skladovacích nebo
shromažďovacích nádrží, s výjimkou sběrných
nádrží určených pro sběr kapalného radioaktivního odpadu, které mohou být kontaminovány
radionuklidy, jako havarijní zálohu prázdnou
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nádrž o objemu odpovídajícím největší nádrži
systému a
f) v případě skladování v nádobách musí být podlaha a stěny skladu nepropustné do takové
výše, aby bylo zabráněno při úniku maximálního množství skladovaného kapalného radioaktivního odpadu jeho proniknutí do životního
prostředí; podlaha musí být spádována do bezodtokové nepropustné jímky.
(6) Na zařízení pro skladování radioaktivního
odpadu, které je součástí jiného jaderného zařízení
nebo jiného pracoviště, kde se vykonává radiační
činnost, se za použití odstupňovaného přístupu vztahují požadavky podle odstavců 1 až 5.
ČÁST TŘETÍ
UKLÁDÁNÍ RADIOAKTIVNÍHO ODPADU

§7
Technické požadavky na zařízení pro pracoviště,
kde se nakládá s radioaktivním odpadem
při jeho uložení
Bezpečnost úložiště radioaktivního odpadu nesmí být negativně ovlivněna technickými požadavky
na
a) zabezpečení jaderného zařízení nebo nešíření
jaderných zbraní,
b) zajištění manipulovatelnosti s radioaktivním odpadem a
c) souběžně probíhající etapy výstavby, provozu,
vyřazování z provozu a uzavírání úložiště radioaktivního odpadu.
§8
Postup při ukládání radioaktivního odpadu
(1) Radioaktivní odpad se nesmí ukládat s jiným
odpadem nebo materiály.
(2) Ukládat lze pouze pevný nebo zpevněný
radioaktivní odpad, který splňuje podmínky přijatelnosti k uložení.
(3) Při ukládání radioaktivního odpadu
a) musí být vedena podle § 10 evidence uloženého
radioaktivního odpadu a musí být zajištěno, aby
každý obalový soubor s radioaktivním odpa-
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dem nebo uložený kusový radioaktivní odpad
byl jasně označen ke snadné identifikaci,
b) v souladu s požadavky na systém řízení musí
být před uložením radioaktivního odpadu vypracován postup pro ověření, že vlastnosti radioaktivního odpadu odpovídají podmínkám
přijatelnosti k uložení radioaktivního odpadu
nebo pro nakládání s radioaktivním odpadem
v případě, že nesplňuje podmínky přijatelnosti
k uložení; radioaktivní odpad, který nesplňuje
podmínky přijatelnosti k uložení, lze přijmout
k uložení pouze po samostatném posouzení
bezpečnosti při nakládání s ním a
c) musí být provedena kontrola úložiště radioaktivního odpadu v průběhu celého životního
cyklu tak, aby
1. byl potvrzen a upřesněn předpokládaný vývoj tohoto úložiště a geologického prostředí,
ve kterém je umístěno,
2. byly zjištěny a upřesněny modely a údaje
potřebné pro bezpečnostní rozbory a
3. bylo možné na základě získaných údajů navrhnout program kontrol po uzavření tohoto
úložiště včetně časového harmonogramu pro
postupné ukončení institucionální kontroly
uzavřeného úložiště.
(4) Zařízení, které nebude využíváno po uzavření úložiště radioaktivního odpadu, musí být před
uzavřením tohoto úložiště vyřazeno z provozu.
ČÁST ČTVRTÁ
POŽADAVKY NA DOKUMENTACI
K NAKLÁDÁNÍ S RADIOAKTIVNÍM
ODPADEM
§9
Požadavky na obsah dokumentace pracovišť,
kde se nakládá s radioaktivním odpadem
(1) V bezpečnostní zprávě nebo v bezpečnostním rozboru, který je součástí dokumentace podle
části 1. písm. a) bodu 2, písm. b) bodu 4, písm. e)
bodu 4, písm. f) bodu 4 a podle části 3. písm. a) bodu 5 a písm. b) bodu 1 přílohy č. 1 atomového zákona, musí být vzato v úvahu období provozu pracoviště, kde se nakládá s radioaktivním odpadem,
a v případě úložiště radioaktivního odpadu též období po uzavření úložiště. Posouzení bezpečnosti
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úložiště radioaktivního odpadu po jeho uzavření
musí vycházet z rozboru scénářů definovaných na
základě vlastností, událostí a procesů, které můžou
ovlivnit jeho bezpečnost.
(2) V bezpečnostní zprávě, která se vztahuje na
pracoviště, kde se nakládá s radioaktivním odpadem,
a na radioaktivní odpad, se kterým se nakládá, musí
být
a) navržen a odůvodněn rozsah bezpečnostní
zprávy, časový interval posouzení bezpečnosti
a soubor vstupních parametrů,
b) používány pouze výpočtové programy, které
prošly procesy verifikace a validace, a
c) pro úložiště radioaktivního odpadu provedeny
citlivostní rozbory a rozbory neurčitostí; pokud
existuje riziko vzniku kritického stavu, musí
posouzení zajištění podkritičnosti zohlednit neurčitosti bezpečnostních rozborů.
(3) Limity a podmínky pro nakládání s radioaktivním odpadem před jeho uložením musí obsahovat v závislosti na charakteristikách radioaktivního
odpadu
a) podmínky přijatelnosti, které obsahují
1. bezpečnostní, technické a administrativní
podmínky a meze pro charakteristické vlastnosti radioaktivního odpadu, který je přijímán k nakládání, a
2. způsob zajištění souladu vlastností radioaktivního odpadu nebo obalového souboru
s radioaktivním odpadem s těmito podmínkami a mezemi,
b) umístění radioaktivního odpadu nebo obalového souboru a způsob manipulace s nimi,
c) rozsah, způsob a lhůty měření a hodnocení limitovaných veličin,
d) požadavky na provozní schopnost a provozní
parametry vybraných zařízení pro nakládání
s radioaktivním odpadem,
e) požadavky na nastavení ochranného systému
pracoviště pro nakládání s radioaktivním odpadem,
f) limity podmiňujících veličin,
g) požadavky na činnost pracovníků a na organizační opatření vedoucí ke splnění všech definovaných podmínek pro projektované provozní
stavy,
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h) požadavky k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a monitorování radiační situace
po uzavření úložiště radioaktivního odpadu,
jedná-li se o uložení radioaktivního odpadu
v úložišti radioaktivního odpadu, a

8. údaje o možnosti mikrobiálního rozkladu
radioaktivního odpadu,

i) návrh opatření pro nakládání s radioaktivním
odpadem, který nesplňuje podmínky přijatelnosti stanovené v limitech a podmínkách.

10. údaje o obsahu volných kapalin v obalových
souborech,

(4) Podmínky přijatelnosti podle odstavce 3
písm. a) dále obsahují
a) pro radioaktivní odpad před jeho uložením
1. rozměry, hmotnost, provedení a značení radioaktivního odpadu nebo obalového souboru,
2. obsah a nejvyšší přípustná množství radionuklidů v radioaktivním odpadu, obalovém
souboru a v celém zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem,
3. popis způsobu zamezení vzniku kritického
stavu,
4. popis způsobu omezení tepelných a radiačních účinků radioaktivního odpadu a
5. příkon dávkového ekvivalentu v definovaných vzdálenostech od povrchu radioaktivního odpadu nebo obalového souboru,
b) pro radioaktivní odpad pro jeho uložení v úložišti radioaktivního odpadu
1. rozměry, hmotnost, provedení a značení radioaktivního odpadu nebo obalového souboru,
2. obsah a nejvyšší přípustné množství radionuklidů v radioaktivním odpadu, obalovém
souboru a v celém úložišti radioaktivního
odpadu,
3. popis způsobu zamezení vzniku kritického
stavu,
4. popis fyzikální a chemické stability radioaktivního odpadu nebo obalového souboru po
dobu uvažovanou v bezpečnostní zprávě
a jeho kompatibility s projektem úložiště radioaktivního odpadu,
5. údaje o loužitelnosti radioaktivního odpadu,
6. popis tepelných a radiačních účinků radioaktivního odpadu,
7. údaje o možnosti tvoření plynů,

9. údaje o obsahu korozivních, výbušných
a samozápalných látek a hořlavin v radioaktivním odpadu,

11. údaje o obsahu komplexotvorných činidel,
12. údaje o korozivzdornosti a povrchové kontaminaci obalových souborů,
13. příkon dávkového ekvivalentu v definovaných vzdálenostech od povrchu obalových
souborů a
14. popis a zdůvodnění podmínky přijatelnosti,
pokud není charakteristická vlastnost ukládaného radioaktivního odpadu limitována.
(5) Úřadu musí být pravidelně zasíláno hodnocení plnění limitů a podmínek bezpečného nakládání
s radioaktivním odpadem, nejméně však jednou za
rok.
(6) Bezpečnostní zpráva pro úložiště radioaktivních odpadů, která je součástí dokumentace podle
části 1. písm. a) bodu 2, písm. b) bodu 4, písm. e)
bodu 4, písm. f) bodu 4 a písm. h) bodu 5 a podle
části 3. písm. b) bodu 1 přílohy č. 1 atomového zákona, musí obsahovat vyhodnocení charakterizace
území k umístění tohoto jaderného zařízení. Charakterizace území spočívá v ověřování stavu geologického prostředí a úložných prostor a musí obsahovat
a) výsledky základního průzkumu území k umístění jaderného zařízení,
b) popis normálního vývoje úložiště radioaktivního odpadu a
c) identifikaci vlastností, událostí a procesů, které
mohou narušit normální vývoj úložiště radioaktivního odpadu a mohou mít vliv na jeho bezpečnost.
§ 10
Požadavky na rozsah a způsob vedení evidence
radioaktivního odpadu a průvodního listu
radioaktivního odpadu
(1) Provozní záznamy o nakládání s radioaktivním odpadem musí být vedeny a uchovávány po
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dobu stanovenou v dokumentaci systému řízení. Těmito provozními záznamy jsou

aktivním odpadem, který tvoří samostatnou manipulační jednotku.

a) průvodní listy vzniklého nebo převzatého radioaktivního odpadu podle odstavců 6 a 7,

(6) Průvodní list radioaktivního odpadu musí
obsahovat

b) údaje o způsobu nakládání s radioaktivním odpadem a u skladovaného nebo uloženého radioaktivního odpadu navíc údaje o místě a době,
kdy byl radioaktivní odpad umístěn ve skladu
nebo úložišti radioaktivního odpadu,

a) označení fyzikální a chemické formy a vlastností
radioaktivního odpadu, nebo kód radioaktivního odpadu,

c) výsledky analýz radioaktivního odpadu a jeho
obalu,
d) údaje o provozu zařízení pro pracoviště, kde se
nakládá s radioaktivním odpadem, včetně údajů
o časovém využití zařízení, jeho odstavení,
o provedených údržbách zařízení a o provozních
poruchách a haváriích a způsobu jejich odstranění a
e) jména a příjmení pracovníků povinných zajistit
bezpečný provoz zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem.
(2) V případě přejímky radioaktivního odpadu
se spolu s radioaktivním odpadem musí předat průvodní listy podle odstavce 1 písm. a).
(3) Správa musí zajišťovat provoz elektronického databázového systému radioaktivního odpadu
od převzetí radioaktivního odpadu ke skladování
a k uložení a musí aktualizovat a uchovávat evidenci
radioaktivního odpadu. Ostatní držitelé povolení
k nakládání s radioaktivním odpadem nebo původci
radioaktivního odpadu musí uchovávat evidenci radioaktivního odpadu v rozsahu podle odstavce 2
nejméně po dobu 10 let od předání nebo zneškodnění tohoto radioaktivního odpadu.
(4) V rámci systému řízení musí být vypracován program charakterizace radioaktivního odpadu
a zaveden postup přejímky nebo předání radioaktivního odpadu, včetně požadavků na průvodní list radioaktivního odpadu. Součástí přejímky radioaktivního odpadu musí být i postup ověření souladu
vlastností přejímaného odpadu s podmínkami přijatelnosti podle stanoveného postupu.
(5) Průvodní list radioaktivního odpadu musí
provázet radioaktivní odpad při jeho každém fyzickém předání. Průvodní list radioaktivního odpadu
vystavuje předávající a musí být podepsán pověřenou osobou předávajícího a přebírajícího. Průvodní
list se vystavuje pro každý obalový soubor s radio-

b) u pevného odpadu jeho kategorii podle § 3
odst. 4,
c) popis druhu obalového souboru a zevní číselné
značení umožňující obalový soubor identifikovat,
d) počet kusů a aktivitu ukládaných radionuklidových zdrojů a jejich evidenční nebo identifikační čísla,
e) údaje o hmotnostní nebo objemové aktivitě
a aktivitě jednotlivých radionuklidů, jejichž
obsah je limitován podmínkami přijatelnosti,
včetně jejich způsobu dokladování,
f) údaje o hmotnostní nebo objemové aktivitě
a aktivitě těch radionuklidů, které jsou obsaženy v množství vyšším než 1 % celkové aktivity, včetně jejich způsobu dokladování,
g) hodnotu koeficientu loužitelnosti radioaktivního odpadu upraveného k uložení, pevnosti
v tlaku, obsahu nebezpečných látek a dalších
parametrů, pokud jsou omezeny podmínkami
přijatelnosti,
h) příkon dávkového ekvivalentu na povrchu obalového souboru,
i) údaje o povrchové kontaminaci obalového souboru radionuklidy,
j) hmotnost radioaktivního odpadu,
k) hmotnost obalového souboru s radioaktivním
odpadem,
l) datum nebo období plnění obalového souboru,
m) datum vystavení průvodního listu,
n) obchodní firmu a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, osoby, která radioaktivní odpad předává, a jméno, příjmení, funkci a podpis pověřeného zástupce této osoby a
o) obchodní firmu a identifikační číslo osoby,
která radioaktivní odpad přebírá, a jméno, příjmení, funkci a podpis pověřeného zástupce této
osoby.
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(7) K průvodnímu listu upraveného radioaktivního odpadu musí být přiložen
a) originál nebo kopie průvodního listu radioaktivního odpadu nebo radionuklidového zdroje
nebo osvědčení uzavřeného radionuklidového
zdroje, které obalový soubor s radioaktivním
odpadem obsahuje, pokud jsou k dispozici,
b) další údaje, které vypovídají o vlastnostech radioaktivního odpadu a způsobu nakládání
s ním, a
c) písemné prohlášení původce upraveného radioaktivního odpadu o tom, že radioaktivní odpad byl upraven v souladu s limity a podmínkami pro jeho úpravu a že splňuje podmínky
přijatelnosti pro příslušné úložiště nebo sklad
radioaktivního odpadu, zejména, že neobsahuje
volné kapaliny, pyroforické látky, toxické látky,
nebezpečné biologické látky nebo výbušné
látky.
(8) Údaje průvodního listu musí odpovídat
údajům z provozních deníků původce nebo správce
skladu nebo úložiště radioaktivního odpadu. Průvodní list se vyhotovuje ve třech vyhotoveních a jeho
originál a kopie musí být uloženy v různých požárních úsecích1).
ČÁST PÁTÁ
VYŘAZOVÁNÍ Z PROVOZU JADERNÉHO
ZAŘÍZENÍ NEBO PRACOVIŠTĚ
III. KATEGORIE NEBO PRACOVIŠTĚ
IV. KATEGORIE
§ 11
Rozsah a způsob vyřazování z provozu
(1) Kromě postupného vyřazování z provozu je
dalším způsobem vyřazování z provozu jaderného
zařízení nebo pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV. kategorie okamžité vyřazování z provozu,
a to tak, že se vyřazování z provozu musí provádět
plynule v nepřetržitém sledu od okamžiku jeho zahájení do jeho ukončení.
(2) V případě postupného vyřazování z provozu
jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie
nebo pracoviště IV. kategorie musí držitel povolení

1
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k vyřazování z provozu mít i pro toto období zavedený program kontrol a údržby, systémů, konstrukcí a komponent tak, aby nebyly negativně
ovlivněny další etapy vyřazování z provozu.
(3) Jednotlivé etapy vyřazování z provozu musí
být ukončeny zajištěním ochranných bariér dosud
nevyřazených systémů, konstrukcí a komponent jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie nebo
pracoviště IV. kategorie proti úniku radionuklidů do
životního prostředí.
(4) Při provádění dekontaminačních prací před
zahájením vyřazování z provozu a v jeho průběhu
musí být analyzovány záznamy o monitorování radiační situace na pracovišti, prováděn průzkum radiační situace na pracovišti, měření inventáře radioaktivních látek a nebezpečných látek a stanoveno
místo jejich výskytu. Výsledky analýz, průzkumu
a měření musí být zapracovány a dokumentovány,
například v 3D modelu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV. kategorie.
(5) Pro pracoviště III. kategorie musí být při
vyřazování z provozu splněny tyto požadavky:
a) stanovení technických a organizačních opatření
umožňujících provádět vyřazování z provozu,
b) stanovení časového harmonogramu pro jednotlivé způsoby vyřazování z provozu,
c) stanovení požadavků na konečný stav pracoviště po ukončení všech činností v rámci vyřazování z provozu,
d) stanovení množství materiálu, s nímž bude nakládáno v průběhu vyřazování z provozu,
e) stanovení způsobů omezení kontaminace v důsledku průsaků a netěsností,
f) stanovení požadavků na technická a organizační
opatření k provádění dekontaminace,
g) omezení používání nebezpečných látek na nejnižší rozumně dosažitelnou míru,
h) zajištění snadného přístupu ke kontaminovaným místům,
i) zohlednění vazby na jiná pracoviště se zdrojem
ionizujícího záření nacházející se na stejném
území a
j) stanovení opatření pro uchovávání dokumen-

) Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
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tace a sběr dat z provozu pracoviště pro potřeby
vyřazování z provozu.
§ 12
Rozsah a způsob ukončení vyřazování z provozu
(1) V případě, že území, na kterém se nachází
jaderné zařízení nebo pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV. kategorie a systémy, konstrukce
a komponenty těchto zařízení nebo pracovišť, nemůže být uvedeno do stavu umožňujícího jeho využití bez omezení, musí být držitelem povolení k vyřazování z provozu posouzena jejich dlouhodobá
bezpečnost a držitel povolení poté přijme přiměřená
opatření pro její zajištění. Náklady na financování
těchto opatření jsou součástí nákladů na vyřazování
z provozu podle části 1. písm. e) bodu 12, písm. f)
bodu 16 a části 2. písm. b) bodu 11 přílohy č. 1
atomového zákona.
(2) V případě, že k ukončení provozu dojde
v podmínkách radiační mimořádné události, musí
být přehodnocen původní plán vyřazování z provozu
a opětně posouzen způsob tvorby finančních prostředků na vyřazování z provozu s ohledem na tuto
skutečnost.
§ 13
Požadavky na obsah dokumentace
pro povolované činnosti
(1) Koncepce bezpečného ukončení provozu
jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie
musí být v souladu s koncepcí nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem
a musí obsahovat
a) varianty způsobů vyřazování z provozu, přičemž způsob okamžitého vyřazování je vždy
součástí těchto variant, a zdůvodnění navrhovaného způsobu vyřazování z provozu,
b) časový rámec vyřazování z provozu,
c) popis konečného stavu území a systémů, konstrukcí a komponent po ukončení vyřazování
z provozu,
d) způsob omezení množství komponent a objemu
stavebního materiálu, které budou v průběhu
vyřazování z provozu zneškodňovány,
e) způsob omezení možnosti úniku radioaktivních
látek v důsledku průsaků a netěsností, a to
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1. omezením počtu vestavěných potrubních kanálů v podlahách a stěnách,
2. omezením používání podzemních nádrží,
jímek a odtokových kanálů pro radioaktivní
látky,
3. oddělením technologických systémů pracujících s radioaktivními a neradioaktivními látkami,
4. upřednostněním přímých potrubních tras
pro omezení tvorby úsad a
5. podle možnosti nepoužíváním pravoúhlých
potrubních kolen a T kusů v případě, že
přímé potrubní trasy nelze využít,
f) v případě jaderného zařízení s jaderným reaktorem
1. volbu vhodného materiálového složení konstrukčních částí jaderného reaktoru a primárního okruhu jaderného reaktoru, které jsou
přímo vystaveny neutronovému toku nebo
jsou ve styku s chladivem jaderného reaktoru
a jsou zdrojem indukované aktivity, a
2. aplikaci vhodných chemických režimů, které
povedou ke stabilizaci korozních vrstev materiálů primárního okruhu jaderného reaktoru a k omezení indukované aktivity,
g) v případě jaderného zařízení bez jaderného
reaktoru volbu vhodného materiálového složení
konstrukčních částí, které jsou vystaveny přímo
neutronovému toku a jsou zdrojem indukované
aktivity,
h) popis způsobu zamezení kontaminace betonu
radioaktivními látkami v případě netěsností a zamezení degradačním mechanizmům na rozhraní
kov a beton,
i) popis způsobu omezení používání nebezpečných látek,
j) popis způsobu provedení povrchových úprav,
které umožní snadnou dekontaminaci a zabrání
průsakům kontaminantu,
k) popis snadného přístupu ke kontaminovaným
zařízením a jejich snadné demontáže,
l) popis způsobu dekontaminace pomocí dálkových manipulací a
m) popis systému uchovávání dokumentace a sběru
dat z provozu pro potřeby vyřazování z provozu.
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(2) Koncepce bezpečného ukončení provozu
povolovaného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie
musí obsahovat
a) určení a zařazení stávajících systémů, konstrukcí a komponent do bezpečnostních tříd,
které budou využívány i při vyřazování z provozu,
b) popis a požadavky na nové systémy, konstrukce
a komponenty, pokud možno ověřené a určené
pouze pro vyřazování z provozu a pro nakládání s radioaktivním odpadem,
c) zohlednění existence dalších jaderných zařízení
nebo pracovišť nacházejících se v jeho blízkosti
a vazby na ně,
d) popis fyzického stavu jaderného zařízení nebo
pracoviště IV. kategorie po jednotlivých etapách
vyřazování z provozu, včetně předpokládané
stability staveb, technologických systémů, konstrukcí a komponent, a jeho kontaminace radioaktivními látkami,
e) časový harmonogram vyřazování z provozu
a předpokládaný způsob využití jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie po ukončení provozu v souladu s územně plánovací dokumentací,
f) popis systémů, konstrukcí a komponent, o nichž
se předpokládá, že budou použity při vyřazování z provozu, včetně dekontaminace, demontáže a demolice, jakož i možnosti technických
operací s dálkovým ovládáním,
g) popis organizační přípravy a personálního zajištění vyřazování z provozu,
h) způsob nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivním odpadem, jeho umístění,
složení a množství, popis jeho přepravy, zpracování, úpravy, skladování a ukládání, včetně
zabezpečení minimalizace tvorby radioaktivního odpadu z vyřazování z provozu,
i) způsob opakovaného použití a recyklace vyřazovaných materiálů, systémů, konstrukcí a komponent,
j) bezpečnostní rozbory vyřazování z provozu,
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m) způsob závěrečného radiačního monitorování
v místě jaderného zařízení nebo pracoviště
IV. kategorie po ukončení vyřazování z provozu.
(3) Plán vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie nebo pracoviště
IV. kategorie musí být v souladu s koncepci bezpečného ukončení provozu povolovaného zařízení nebo
pracoviště a musí obsahovat
a) popis počátečního a konečného stavu jaderného
zařízení nebo pracoviště III. kategorie nebo
pracoviště IV. kategorie,
b) provozní historii jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV. kategorie,
c) popis dostupných nebo uvažovaných technologií schopných zabezpečit bezpečnou realizaci
vyřazovaní z provozu,
d) bezpečnostní rozbory k vyřazování z provozu,
e) popis jaderného zařízení nebo pracoviště
III. kategorie nebo pracoviště IV. kategorie
včetně technologických a stavebních částí,
f) předpokládaný termín zahájení vyřazování
z provozu, zdůvodnění způsobu a rozsahu vyřazování z provozu a časový harmonogram vyřazování z provozu,
g) předpokládané radionuklidové složení látek vyskytujících se v jaderném zařízení nebo na pracovišti III. kategorie nebo pracovišti IV. kategorie v okamžiku před ukončením provozu, posouzení jejich fyzikálně-chemické formy, aktivity, toxicity, objemu a hmotnosti,
h) návrh organizační přípravy a personálního zajištění v období vyřazování z provozu,
i) návrh zajištění fyzické ochrany v období vyřazování z provozu,
j) návrh programu monitorování v období vyřazování z provozu,

k) předběžný odhad nákladů na vyřazování z provozu a dostupnosti finančních prostředků,

k) záměr provádění úprav zóny havarijního plánování, pokud byla stanovena, a záměr připravenosti k odezvě na radiační mimořádnou událost,

l) rozsah a způsob měření a hodnocení ozáření
zaměstnanců a jiných fyzických osob a ozáření
pracoviště a jeho okolí radionuklidy a

l) popis bezpečného nakládání s radioaktivním
odpadem a vyhořelým jaderným palivem včetně
financování tohoto nakládání, bude-li radio-
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aktivní odpad nebo vyhořelé jaderné palivo při
činnosti vznikat,

c) změny v plánovaném způsobu vyřazování
z provozu a jejich zdůvodnění,

m) popis využití území a systémů, konstrukcí
a komponent nebo, není-li možné úplné vyřazení, program pro údržbu, zkoušky, kontrolu
systémů, konstrukcí a komponent zohledňující
jeho změny v průběhu vyřazování z provozu,

d) popis a zdůvodnění nutnosti instalace a provozu
nových systémů, konstrukcí a komponent a jejich vlivu na zajištění radiační ochrany, monitorování radiační situace a zvládání radiační
mimořádné události a

n) výchozí podklady pro odhad nákladů na vyřazování z provozu a

e) posouzení vlivu současně probíhajících vyřazovacích činností na zajištění radiační ochrany,
monitorování radiační situace a zvládání radiační mimořádné události.

o) návrh zajištění radiační ochrany v období vyřazování z provozu.
(4) Plán vyřazování z provozu musí být aktualizován spolu s odhadem nákladů na vyřazování
z provozu nejméně jednou za 5 let.
(5) Bezpečnostní zpráva, která je součástí dokumentace pro povolení k jednotlivým etapám vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie a která
musí být v souladu s plánem vyřazování z provozu,
musí obsahovat
a) popis změn jaderného zařízení nebo pracoviště
III. kategorie a pracoviště IV. kategorie v průběhu jeho vyřazování z provozu, včetně seznamu systémů, konstrukcí a komponent dosud
nevyřazených,
b) aktualizaci jejich zařazení do bezpečnostních
tříd,

ČÁST ŠESTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 14
Oznámení
Tato vyhláška byla oznámena v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů
a předpisů pro služby informační společnosti.
§ 15
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Předsedkyně:
Ing. Drábová, Ph.D., v. r.
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378
VYHLÁŠKA
ze dne 7. listopadu 2016
o umístění jaderného zařízení

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon,
k provedení § 24 odst. 7 a § 47 odst. 4:
§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Euratomu1) a upravuje
a) výčet vlastností území k umístění jaderného zařízení posuzovaných z hlediska jejich způsobilosti ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační
ochranu, technickou bezpečnost, monitorování
radiační situace, zvládání radiační mimořádné
události a zabezpečení během životního cyklu
jaderného zařízení a z hlediska dopadu jaderného zařízení na jednotlivce, obyvatelstvo, společnost a životní prostředí,
b) charakteristiky vlastností území k umístění jaderného zařízení způsobilých ovlivnit jadernou
bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání
radiační mimořádné události a zabezpečení během životního cyklu jaderného zařízení, při jejichž dosažení je umístění jaderného zařízení
zakázáno,
c) požadavky na rozsah a způsob posuzování
území k umístění jaderného zařízení a
d) požadavky na obsah dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je umístění jaderného zařízení.

1

§2
Pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) hlubinným úložištěm úložiště radioaktivního
odpadu umístěné stovky metrů pod zemským
povrchem a určené zejména pro ukládání vysokoaktivního odpadu,
b) podzemním úložištěm úložiště radioaktivního
odpadu umístěné desítky metrů pod zemským
povrchem a určené zejména pro ukládání nízkoaktivního nebo středněaktivního odpadu,
c) pozemkem jaderného zařízení část území
k umístění jaderného zařízení, na které se bude
ve fázích životního cyklu následujících po umístění jaderného zařízení nacházet areál jaderného
zařízení, a
d) přípovrchovým úložištěm úložiště radioaktivního odpadu umístěné v blízkosti zemského povrchu a určené zejména pro ukládání nízkoaktivního nebo středněaktivního odpadu.
§3
Posuzované vlastnosti území
k umístění jaderného zařízení
(1) Vlastnostmi území k umístění jaderného zařízení, posuzovanými z hlediska jejich způsobilosti ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační ochranu,
technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení během životního cyklu jaderného zařízení,
jsou výskyty
a) přírodních vlastností a jevů, a to

) Směrnice Rady 2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení.
Směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/
/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom.
Směrnice Rady 2014/87/Euratom ze dne 8. července 2014, kterou se mění směrnice 2009/71/Euratom, kterou se
stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení.
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1. seismicity,
2. porušení území k umístění jaderného zařízení zlomem v zemské kůře (dále jen
„zlom“),
3. povodně,
4. oběhu podzemní vody,
5. dalších geodynamických jevů a geotechnických parametrů základových půd,
6. klimatických a meteorologických jevů,
7. biologických jevů a
8. přírodních požárů,
b) jevů, které mají původ v činnosti člověka, a to
1. pádu letadla a jiných objektů,
2. výbuchů a požárů, které mají původ v činnosti člověka, a jejich zplodin,
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§4
Obecné požadavky na rozsah a způsob
posuzování území k umístění jaderného zařízení
(1) Posuzování území k umístění jaderného zařízení musí hodnotit míru, v jaké jsou vlastnosti podle § 3 schopné ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační ochranu, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení.
(2) Výsledky posuzování území k umístění jaderného zařízení musí být srovnávány s charakteristikami vlastností území, při jejichž dosažení je umístění jaderného zařízení zakázáno.
(3) Posuzování území k umístění jaderného zařízení musí zahrnout hodnocení

3. kolize s ochranným nebo bezpečnostním
pásmem,

a) souběžného působení a vzájemného ovlivňování vlastností podle § 3, jejich intenzity a doby
trvání,

4. vlivu jaderného zařízení, které je již v území
umístěno,

b) budoucího vývoje vlastností podle § 3 během
životního cyklu jaderného zařízení a

5. silných vibrací,

c) vlivu výkonu jaderného zařízení na území
k umístění jaderného zařízení v případě jaderného zařízení s jaderným reaktorem.

6. elektromagnetické interference,
7. vířivého elektrického proudu,
8. negativních projevů letecké, silniční, železniční a vodní dopravy,
9. působení produktovodů a energetického vedení,
10. znečistění ovzduší, horninového prostředí,
povrchových a podzemních vod a
11. provozu zařízení, ve kterém se nacházejí
nebo z nějž se uvolňují látky snadno hořlavé, výbušné, toxické, dusivé, s korozivními
účinky nebo radioaktivní, a
c) jiných jevů, které mohou negativně ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační ochranu, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení jaderného zařízení.
(2) Vlastnostmi území k umístění jaderného zařízení, posuzovanými z hlediska dopadu jaderného
zařízení na jednotlivce, obyvatelstvo, společnost a životní prostředí, jsou výskyty jevů, které jsou způsobilé ovlivnit působení jaderného zařízení na okolí,
a to
a) šíření radioaktivní látky ovzduším, podzemní
a povrchovou vodou a potravním řetězcem a
b) rozložení a hustoty osídlení a jeho vývoje.

(4) Posuzování území k umístění jaderného zařízení musí probíhat pro pozemek jaderného zařízení a do takové vzdálenosti od něj, která umožní
posoudit vliv vlastností podle § 3 na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, nejméně však do vzdálenosti, kterou pro tuto
vlastnost stanoví tato vyhláška.
(5) Při posuzování území k umístění jaderného
zařízení musí být využity
a) dostupné záznamy osob, jsou-li původci jednotlivých jevů,
b) údaje správních orgánů o území k umístění jaderného zařízení,
c) historické záznamy vztahující se k území
k umístění jaderného zařízení,
d) údaje z průzkumů a hodnocení a
e) přístrojově zjištěné a zaznamenané údaje.
(6) Posuzování území k umístění jaderného zařízení musí zahrnovat popis přístupu k hodnocení
vlastností podle § 3 a použitých postupů a metod
hodnocení.
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§5
Seismicita
Posuzování území k umístění jaderného zařízení z hlediska seismicity musí
a) být provedeno do vzdálenosti 300 km,
b) zahrnout zejména zemětřesení, která mají epicentrum do 25 km; posuzování území k umístění
jaderného zařízení z hlediska této seismicity
musí využívat údaje z lokální sítě seismických
stanic s vysokou citlivostí,
c) zahrnovat pro území podle písmene a) sestavení
databáze obsahující geologická, tektonická,
geofyzikální a seismologická data o tomto
území, včetně údajů o prehistorických, historických a přístrojově zaznamenaných zemětřeseních,
d) využívat seismotektonický model území podle
písmene a),
e) využívat seismotektonický model místních geologických podmínek na pozemku jaderného zařízení a
f) zahrnovat pravděpodobnostní odhad seismického ohrožení formou určení četnosti výskytu
seismických kmitů v závislosti na jejich velikosti
na pozemku jaderného zařízení, zejména s využitím maximální amplitudy a spektra odezvy
zrychlení seismického pohybu.
§6
Porušení území k umístění
jaderného zařízení zlomem
(1) Posuzování území k umístění jaderného zařízení z hlediska jeho porušení zlomem musí
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b) využívat geologická, geofyzikální nebo seismologická data,
c) být provedeno do vzdálenosti 25 km a
d) zahrnovat hodnocení
1. výskytu pomalých deformací povrchu
území, včetně zlomů, které nemají geologický projev, ale mohou být reaktivovány,
2. výskytu lineárních topografických morfologických prvků reliéfu,
3. výskytu ostrých litologických rozhraní,
4. výskytu projevů indikujících mechanické
přetvoření hornin na tektonických liniích,
zejména zón drcení, jílových minerálů
a zvodnění,
5. výskytu přístrojově zaznamenaných zemětřesení nebo historických doložených zemětřesení a
6. projevů výskytu zlomů na pozemku jaderného zařízení, zejména jejich zvýšené propustnosti pro pohyb podzemních vod horninovým prostředím.
(2) Charakteristikou porušení území k umístění
jaderného zařízení zlomem, při jejímž dosažení je
umístění jaderného zařízení zakázáno, je
a) výskyt zóny pohybově nebo seismicky aktivního zlomu nebo jiného pohybu zemské kůry,
který by mohl způsobit deformaci jaderného
zařízení snižující jadernou bezpečnost, do vzdálenosti 5 km, nebo
b) vznik doprovodného zlomu na pozemku jaderného zařízení.

a) hodnotit zlomy

§7

1. s prokázaným pohybem v posledních 2,6 milionech let,

Povodně

2. s doloženým výskytem historických zemětřesení nebo skupiny ohnisek zemětřesení
s přímou vazbou na zlom, nebo

(1) Posuzování území k umístění jaderného zařízení z hlediska povodní musí

3. ve strukturním vztahu k jinému známému
zlomu schopnému posunutí splňujícího podmínky bodu 1 nebo 2, existuje-li vysoká
pravděpodobnost, že posun na zlomu způsobí posun na dalším zlomu s projevem na
povrchu nebo blízko povrchu území k umístění jaderného zařízení,

a) hodnotit možnost zaplavení pozemku jaderného zařízení,
b) být provedeno v celém povodí, které může
ovlivnit území k umístění jaderného zařízení,
c) využívat meteorologické, hydrografické a hydrologické údaje,
d) zahrnovat
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1. možnost zaplavení pozemku jaderného zařízení v důsledku srážek, tání sněhu nebo
bouře,
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§9
Další geodynamické jevy
a geotechnické parametry základových půd

2. možnost vzniku a účinku zvláštní povodně
způsobené poruchou nebo havárií vodního
díla usměrňujícího, vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu,

(1) Posuzování území k umístění jaderného zařízení z hlediska dalších geodynamických jevů a geotechnických parametrů základových půd musí

3. vliv akumulace vody a vzedmutí hladiny jako
důsledek náhlého vzniku přírodních nebo
technických bariér ovlivňujících přirozený
tok a hladinu vod a

1. vulkanismus a projevy postvulkanické činnosti,

4. vliv eroze nebo usazování sedimentů a výskyt
povodňových sedimentů v povodí a
e) hodnotit povodňové riziko na pozemku jaderného zařízení s použitím modelů povodňového
rizika, a to s možností výskytu pětisetletého
průtoku.
(2) Charakteristikou povodní, při jejímž dosažení je umístění jaderného zařízení zakázáno, je pravidelné zaplavování pozemku jaderného zařízení
v důsledku extrémních meteorologických situací
s pravděpodobností výskytu jednou za 100 let nebo
vyšší.
§8
Oběh podzemní vody
(1) Posuzování území k umístění jaderného zařízení z hlediska oběhu podzemní vody musí
a) hodnotit
1. výskyt hydrogeologických struktur podzemních vod, včetně minerálních vod a dosud nevyužívaných zásob podzemních vod a minerálních vod, a
2. vliv podzemní vody na jaderné zařízení,
včetně chemických vlastností vody z hlediska
agresivity, a
b) zahrnovat zpracování hydrogeologického modelu proudění podzemní vody, včetně popisu
hydrogeologických vrstev.
(2) Charakteristikou oběhu podzemní vody, při
jejímž dosažení je umístění jaderného zařízení zakázáno, je existence významných útvarů podzemních
vod, u nichž by mohlo dojít k trvalému znečištění
radioaktivní látkou.

a) hodnotit

2. svahové pohyby, včetně sněhových lavin,
3. propady a deformace povrchu území, včetně
poddolování,
4. nepříznivé vlastnosti základových půd,
5. větrnou erozi a
6. zdroje prachových částic a úlomků hornin a
b) být provedeno v případě jevů podle písmene a)
1. bodu 1 do vzdálenosti 25 km,
2. bodů 2 a 3 do vzdálenosti 5 km a
3. bodu 4 na pozemku jaderného zařízení.
(2) Posuzování území k umístění jaderného zařízení z hlediska dalších geodynamických jevů a geotechnických parametrů základových půd musí zohlednit
a) v případě jevů podle odstavce 1 písm. a) bodu 1
výskyt vulkanických hornin paleogenního až
holocenního stáří a projevů postvulkanické činnosti, zejména výronů plynů nebo minerálních
vod, spojených s minulou vulkanickou aktivitou,
b) v případě jevů podle odstavce 1 písm. a) bodu 2
nestabilitu svahů,
c) v případě jevů podle odstavce 1 písm. a) bodu 3
výskyt
1. kaveren a krasových formací,
2. hlubinných dolů, podzemních zásobníků
plynu a jiných staveb realizovaných v podzemních prostorech a pozůstatků historické
těžby a
3. čerpacích vrtů a technologií rozpouštění
k těžbě nerostných surovin a podzemní
vody, včetně propadu nebo deformace povrchu, a
d) v případě jevů podle odstavce 1 písm. a) bodu 4
1. geotechnické vlastnosti přítomných zemin
a hornin a
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2. stabilitu základových zemin a hornin při statickém a dynamickém namáhání.
(3) Charakteristikou dalších geodynamických
jevů a geotechnických parametrů základových půd,
při jejímž dosažení je umístění jaderného zařízení
zakázáno, je výskyt
a) vulkanických hornin pliocenního až holocenního stáří nebo projevů postvulkanické činnosti,
zejména výronu plynů nebo minerálních vod,
spojených s minulou vulkanickou aktivitou,
do vzdálenosti 5 km,
b) jevů podle odstavce 2 písm. c)
1. na pozemku jaderného zařízení, nebo
2. mimo pozemek jaderného zařízení, hrozí-li
propad nebo deformace povrchu území
k umístění jaderného zařízení s vlivem na
jadernou bezpečnost,
c) svahových pohybů snižujících jadernou bezpečnost, nebo
d) přetrvávajících nevhodných vlastností základových půd, a to
1. nevhodnosti základových půd pro zakládání
objektů důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti, pokud průměrná rychlost příčných
vln v základové půdě je nižší než 360 m/s,
2. výskytu základové půdy s únosností nižší
než 0,2 MPa,
3. výskytu prosedavých nebo silně bobtnavých
základových půd,
4. výskytu základové půdy zařazené mezi
středně organické nebo vysoce organické,
nebo

f) výskyt přívalových dešťů,
g) výskyt blesků,
h) výskyt vichřic a tornád a
i) výskyt vzácných meteorologických událostí.
§ 11
Biologické jevy
Posuzování území k umístění jaderného zařízení z hlediska biologických jevů musí hodnotit výskyt živých organizmů, žijících ve vodním, horninovém nebo vzdušném prostředí, a jejich působení na
technologické systémy jaderného zařízení, zejména
vzduchotechniky a chlazení.
§ 12
Přírodní požáry
Posuzování území k umístění jaderného zařízení z hlediska přírodních požárů musí hodnotit výskyt lesních a jiných souvislých porostů a zemědělsky využívaných území, které mohou být zdrojem
přírodních požárů, do vzdálenosti 5 km.
§ 13
Pád letadla a jiných objektů
Posuzování území k umístění jaderného zařízení z hlediska pádu letadla a jiných objektů musí
být provedeno stanovením pravděpodobnosti pádu
letadla a jiných objektů, jehož důsledky překonají
projektem jaderného zařízení předpokládanou odolnost systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na
jadernou bezpečnost.

5. výskytu ztekucení zemin.
§ 10
Klimatické a meteorologické jevy
Posuzování území k umístění jaderného zařízení z hlediska klimatických a meteorologických
jevů musí hodnotit dlouhodobé klimatické vlastnosti
a meteorologické jevy, zejména
a) úhrny atmosférických srážek,
b) průměrné roční a měsíční teploty vzduchu,
c) směr a sílu větru,
d) zvrstvení a stabilitu atmosféry,
e) teplotu atmosféry a její náhlé změny,
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§ 14
Výbuchy a požáry, které mají původ
v činnosti člověka, a jejich zplodiny
(1) Posuzování území k umístění jaderného zařízení z hlediska výbuchů a požárů, které mají původ
v činnosti člověka, a jejich zplodin musí
a) hodnotit
1. scénáře výbuchu, požáru, včetně výskytu
a vlastností látek schopných vyvolat výbuch
nebo požár, vlastností vzniklé tlakové vlny,
letících úlomků uvolněných v důsledku výbuchu a šíření zplodin hoření a velikosti výbuchem vyvolaných vibrací,
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2. ohrožení plynoucí z používání nebo ničení
výbušnin, střeliva a munice a
3. ohrožení plynoucí z důlních otřesů a
b) být provedeno do vzdálenosti 5 km.
(2) Charakteristikou výbuchů a požárů, které
mají původ v činnosti člověka, a jejich zplodin, při
jejímž dosažení je umístění jaderného zařízení zakázáno, je vzdálenost jejich výskytu od jaderného zařízení znemožňující provést preventivní nebo
ochranná opatření zamezující ohrožení jeho jaderné
bezpečnosti, radiační ochrany, zvládání radiační
mimořádné události nebo zabezpečení.
§ 15
Kolize s ochranným nebo bezpečnostním pásmem
(1) Posuzování území k umístění jaderného zařízení z hlediska kolize s ochranným nebo bezpečnostním pásmem musí hodnotit, zda pozemek jaderného zařízení zasahuje do ochranného nebo bezpečnostního pásma vymezeného podle jiného právního
předpisu, zejména do
a) silničního ochranného pásma,
b) ochranného pásma dráhy,
c) ochranného pásma leteckých staveb,
d) ochranného pásma plynovodu, ropovodu nebo
jiného produktovodu a podzemního nebo nadzemního zásobníku plynu,
e) ochranného pásma zařízení elektrizační soustavy,
f) ochranného pásma zařízení na výrobu či rozvod
tepelné energie,
g) chráněného ložiskového území nebo dobývacího prostoru,
h) ochranného pásma zvláště chráněného území,
i) ochranného pásma nemovité kulturní památky,
ochranného pásma nemovité národní kulturní
památky, ochranného pásma památkové rezervace nebo ochranného pásma památkové zóny,
j) ochranného pásma vodního zdroje,
k) ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod nebo
území lázeňského místa,
l) zóny havarijního plánování jiného jaderného
zařízení nebo stanovené podle jiného právního
předpisu a
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m) ochranných pilířů jam, celíků a pásem povrchových a důlních objektů.
(2) Charakteristikou kolize s ochranným nebo
bezpečnostním pásmem, při jejímž dosažení je umístění jaderného zařízení zakázáno, je zasahování pozemku jaderného zařízení do ochranného pásma podle odstavce 1 písm. a) a b).
§ 16
Šíření radioaktivní látky ovzduším, podzemní
a povrchovou vodou a potravním řetězcem
Posuzování území k umístění jaderného zařízení z hlediska šíření radioaktivní látky ovzduším,
podzemní a povrchovou vodou a potravním řetězcem musí
a) hodnotit
1. klimatické a meteorologické jevy podle § 10,
členitost terénu z hlediska proudění vzduchu
a inverzních stavů a výskytu nepříznivých
podmínek pro rozptyl radioaktivních látek,
2. oběh povrchových a podzemních vod v území k umístění jaderného zařízení, včetně nakládání s vodami, jehož je třeba k zajištění
provozu jaderného zařízení, a
3. současné využití území k umístění jaderného
zařízení k zemědělské činnosti, rybolovu,
rekreaci, výrobě a zpracování potravin a jejich
surovin, odběru podzemních a povrchových
vod, a to do vzdálenosti 5 km, a
b) zahrnovat pro všechny výpusti a úniky radioaktivních látek při provozních stavech jaderného
zařízení během životního cyklu jaderného zařízení
1. vytvoření scénáře šíření radioaktivních látek
v atmosféře s použitím vhodného výpočetního modelu zohledňujícího všechny podmínky šíření do atmosféry,
2. vytvoření popisu šíření radioaktivních látek
povrchovými a podzemními vodami s použitím vhodného výpočetního modelu zohledňujícího všechny podmínky šíření do hydrosféry a
3. odhad efektivní dávky reprezentativní osoby.
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§ 17
Rozložení a hustota osídlení a jeho vývoj
Posuzování území k umístění jaderného zařízení z hlediska rozložení a hustoty osídlení a jeho
vývoje musí
a) hodnotit s ohledem na rozložení a hustotu
osídlení a jeho vývoj možnost zavedení neodkladných ochranných opatření,
b) být provedeno do vzdálenosti 30 km a
c) využívat
1. výsledky posledního provedeného sčítání
lidu, domů a bytů,
2. údaje o hustotě osídlení jednotlivých sídel,
3. údaje o změně osídlení od posledního sčítání
lidu, domů a bytů, zejména o počtu fyzických osob a jejich ekonomické aktivitě, a
4. údaje o existenci a využívání veřejně přístupných budov.
§ 18
Zvláštní požadavky na rozsah a způsob
posuzování území k umístění hlubinného úložiště
(1) Posuzování území k umístění hlubinného
úložiště musí hodnotit, zda izolační a zádržné vlastnosti horninového prostředí v kombinaci s uměle
vytvořenými překážkami zajišťují, že uložený radioaktivní odpad nezpůsobí při očekávaném vývoji
hlubinného úložiště větší ozáření reprezentativní
osoby, než je dáno dávkovou optimalizační mezí.
Při získávání informací o území k umístění hlubinného úložiště musí být v nejvyšší možné míře zachovány původní vlastnosti geologického prostředí.
(2) Posuzování území k umístění hlubinného
úložiště musí dále hodnotit
a) hloubkový dosah a rozměr vhodného horninového masívu pro umístění hlubinného úložiště
a vzdálenost geologických rozhraní a tektonických poruch, které mohou působit jako cesty
pro transport radioaktivních látek,
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zajištění dlouhodobé stability přírodní bariéry
hlubinného úložiště,
e) petrografické a mineralogické složení horninového prostředí,
f) výskyt nestejnorodého horninového prostředí
s petrograficky a mechanicky odlišnými typy
hornin, které jsou postiženy hydrotermálními
a jinými druhotnými přeměnami,
g) výskyt endogenních a exogenních jevů, které
mohou v přírodní bariéře hlubinného úložiště
vyvolat významné změny, zejména tektonických procesů, seismické aktivity, vulkanismu,
diapirismu, deformací povrchu území a rychlosti
eroze a sedimentace,
h) oběh podzemních vod v území k umístění hlubinného úložiště z hlediska možné doby transportu, retardace, rozpustnosti a změny koncentrace radioaktivní látky v důsledku mísení s podzemními vodami,
i) paleohydrogeologické procesy, klimatickou
historii a předpokládaný dlouhodobý vývoj
klimatu v regionálním a globálním měřítku,
j) zranitelnost horninového prostředí a oběhu
podzemních vod z hlediska dlouhodobých klimatických změn a jejich doprovodných jevů,
zejména překrytí hlubinného úložiště ledem,
permafrostem nebo vodou,
k) fyzikálně chemické, geochemické a mikrobiologické vlastnosti geologického prostředí, zejména
1. zádržné vlastnosti horninového prostředí
a uměle vytvořených překážek,
2. chemické složení podzemní vody,
3. redukční podmínky,
4. obsah kyslíku a
5. přítomnost mikroorganismů, koloidů a organických látek,
l) geomechanické vlastnosti, zejména
1. pevnostní a deformační vlastnosti hornin a
2. napjatostní stav horninového prostředí,

b) strukturně geologické vlastnosti horninového
prostředí, ve kterém je umístěno hlubinné úložiště, včetně křehké a duktilní tektoniky,

m) plynopropustnost hornin,

c) původ a předpokládaný vývoj horninového
prostředí,

o) výskyt současné a budoucí lidské aktivity, která
je způsobilá narušit izolační vlastnosti úložného
systému, zejména využití hostitelské horniny

d) vhodnost mechanických vlastností hornin pro

n) tepelné vlastnosti horninového prostředí, včetně
tepelného gradientu,

Sbírka zákonů č. 378 / 2016

Strana 5996

těžbou nerostných surovin nebo využíváním
geotermální energie nebo využíváním systému
pro podzemní zásobníky plynu,
p) výskyt změn v hostitelském a okolním geologickém prostředí vzniklých vrtnou a báňskou
činností v průzkumné fázi umísťování hlubinného úložiště, při kterých by vznikly nové
preferenční cesty pro migraci radioaktivních látek, a
q) popsatelnost a predikovatelnost geologické
stavby, oběhu podzemních vod a fyzikálních,
mechanických a geochemických vlastností horninového prostředí území k umístění hlubinného úložiště.
(3) Hodnocení vlastností území k umístění hlubinného úložiště podle odstavce 2 musí zohlednit
hloubku pod zemským povrchem, v níž se předpokládá umístění hlubinného úložiště.
(4) Charakteristikou vlastností území k umístění
jaderného zařízení, při jejímž dosažení je umístění
hlubinného úložiště zakázáno, je
a) horninové prostředí, které umožňuje migraci
radioaktivních, chemických a toxických látek,
které se mohou uvolnit z uloženého radioaktivního odpadu tak, že při očekávaném vývoji hlubinného úložiště dojde k většímu ozáření reprezentativní osoby, než je dáno dávkovou optimalizační mezí,
b) nemožnost vytvoření
1. komplexního prostorového modelu geologické stavby z důvodu složité geologické
stavby a tektonických poměrů,
2. hydrogeologického modelu v důsledku obtížné popsatelnosti a predikovatelnosti hydrogeologických poměrů území k umístění jaderného zařízení, nebo
3. geomechanických a geochemických modelů
území k umístění jaderného zařízení, nebo
c) přítomnost zdrojů geotermální energie.
§ 19
Zvláštní požadavky na rozsah a způsob
posuzování území k umístění přípovrchového
úložiště nebo podzemního úložiště
(1) Posuzování území k umístění přípovrchového úložiště nebo podzemního úložiště musí hodnotit, zda izolační a zádržné vlastnosti horninového
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prostředí v kombinaci s uměle vytvořenými překážkami zajišťují, že uložený radioaktivní odpad nezpůsobí při očekávaném vývoji tohoto úložiště větší
ozáření reprezentativní osoby, než je dáno dávkovou
optimalizační mezí. Při získávání informací o území
k umístění přípovrchového úložiště nebo podzemního úložiště musí být v nejvyšší možné míře zachovány původní vlastnosti geologického prostředí.
(2) Posuzování území k umístění úložiště radioaktivního odpadu podle odstavce 1 musí dále
hodnotit
a) hloubkový dosah a rozměr vhodného horninového masívu a mocnost zvětralé zóny,
b) vzdálenost geologických rozhraní a tektonických poruch, které mohou působit jako cesty
pro transport radioaktivní látky, a
c) geomechanické vlastnosti, zejména pevnostní
a deformační vlastnosti hornin a přirozený stav
napjatosti horninového prostředí.
(3) Charakteristikou vlastností území k umístění
jaderného zařízení, při jejímž dosažení je umístění
úložiště radioaktivního odpadu podle odstavce 1 zakázáno, je horninové prostředí, které umožňuje pohyb radioaktivních, chemických a toxických látek
tak, že při očekávaném vývoji tohoto úložiště dojde
k většímu ozáření reprezentativní osoby, než je dáno
dávkovou optimalizační mezí.
§ 20
Požadavky na obsah dokumentace pro umístění
jaderného zařízení
Zadávací bezpečnostní zpráva musí obsahovat
a) obecnou část, obsahující
1. identifikační údaje o zpracovatelích zadávací
bezpečnostní zprávy, údaje o jejich odborném zaměření, odborné způsobilosti a autorizaci, byla-li jim udělena,
2. obecné informace o vlastnostech území
k umístění jaderného zařízení z oblasti geografické a demografické v rozsahu, z nějž lze
vycházet při posouzení jednotlivých vlastností území k umístění jaderného zařízení
podle § 3, a
3. výčet použitých metod, podkladů a zdrojů
informací,
b) vlastní zhodnocení vlastností území k umístění
jaderného zařízení a jejich charakteristik, včetně
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výčtu podkladů a zdrojů informací použitých
při hodnocení a metod hodnocení, zahrnující

vzešlé z hodnocení území k umístění jaderného zařízení a

1. blízká průmyslová, dopravní a vojenská zařízení a lesní porosty, kde se mohou vyskytnout jevy, které mají původ v činnosti člověka, a způsob jejich posouzení,

9. v případě úložiště radioaktivního odpadu
předpokládané vlastnosti radioaktivního odpadu a požadavky na institucionální kontrolu,

2. vliv jiného jaderného zařízení v území
k umístění jaderného zařízení,

c) popis projektu jaderného zařízení z hlediska naplnění požadavků na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiační
mimořádné události a zabezpečení a

3. klimatické a meteorologické jevy,
4. oběh podzemní vody a povodně,
5. geodynamické jevy a geotechnické parametry základových půd,
6. vliv šíření radioaktivních látek,
7. shrnutí jednotlivých vlastností území k umístění jaderného zařízení a jejich charakteristik
z hlediska zákazu umístění jaderného zařízení,
8. požadavky na projekt jaderného zařízení

d) výkresovou dokumentaci, která v odpovídajícím
rozlišení zaznamená hodnocené jevy a jejich
charakteristiky a projekt jaderného zařízení.
§ 21
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Předsedkyně:
Ing. Drábová, Ph.D., v. r.
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379
VYHLÁŠKA
ze dne 7. listopadu 2016
o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie
a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon,
k provedení § 9 odst. 4 písm. a) a b), § 24 odst. 7,
§ 137 odst. 6, § 138 odst. 6 písm. a) až c), § 141
odst. 3 a § 143 odst. 4:
§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Euratomu1) a upravuje typové schválení některých
výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravu radioaktivní
nebo štěpné látky.
§2
Pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) hodnotou A1 hodnota aktivity radioaktivní
látky zvláštní formy uvedená v tabulce č. 2 přílohy č. 3 k této vyhlášce nebo stanovená postupem podle bodů 3 až 7 přílohy č. 3 k této vyhlášce a užívaná ke stanovení mezí aktivity pro
účely přepravy,
b) hodnotou A2 hodnota aktivity radioaktivní
látky jiné než zvláštní formy uvedená v tabulce
č. 2 přílohy č. 3 k této vyhlášce nebo stanovená
postupem podle bodů 3 až 7 přílohy č. 3 k této
vyhlášce a užívaná ke stanovení mezí aktivity
pro účely přepravy,
c) radioaktivní zásilkou obalový soubor s jeho radioaktivním obsahem,
d) omezujícím systémem uspořádání štěpných látek v obalovém souboru nebo uspořádání částí

1

obalového souboru způsobem nezbytným k zajištění podkritického stavu,
e) zádržným systémem uspořádání částí obalového souboru způsobem nezbytným k zabránění úniku radioaktivní nebo štěpné látky,
f) kontejnerem zařízení pro přepravu balených
nebo nebalených výrobků jedním nebo více
způsoby dopravy bez překládání jednotlivých
položek jeho obsahu, které je opatřeno stálým
uzávěrem, je dostatečně odolné pro opakované
použití a je vybaveno zařízením umožňujícím
manipulaci, zejména překládání mezi dopravními prostředky z jednoho druhu dopravy na
druhý; kontejnery se dělí na
1. malý kontejner, který má všechny vnější rozměry menší než 1,5 m nebo jehož vnitřní objem není větší než 3 m3,
2. střední kontejner pro nebalené látky nebo
předměty, kterým je mechanicky přenosný
obal, jehož odolnost proti namáhání při manipulaci a přepravě je ověřena zkouškami
a vnitřní objem není větší než 3 m3,
3. velký kontejner, kterým je kontejner nesplňující definice uvedené v bodech 1 a 2,
g) přepravním obalovým souborem ochranná
schránka používaná jediným přepravcem jako
jedna manipulační jednotka k usnadnění dopravy jedné nebo více radioaktivních zásilek,
h) dodávkou všechny radioaktivní zásilky nebo
obalové soubory nebo náklad radioaktivních
nebo štěpných látek předávané přepravcem
k dopravě,

) Směrnice Rady 2006/117/Euratom ze dne 20. listopadu 2006 o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a o její kontrole.
Rozhodnutí Komise 2008/312/Euratom ze dne 5. března 2008, kterým se zavádí standardní dokument pro dozor nad
přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a její kontrolu podle směrnice Rady 2006/117/Euratom.
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i) výlučným použitím použití dopravního prostředku nebo velkého kontejneru jediným přepravcem, jehož instrukcemi se řídí všechny nakládky a vykládky v průběhu celé přepravy,

3. obohacený uran s vyšším hmotnostním podílem 235U než 0,72 hmotnostních procent;
v obohaceném uranu se rovněž vyskytuje nepatrný hmotnostní podíl 234U,

j) látkou s nízkou hmotnostní aktivitou radioaktivní látka, jejíž vlastní hmotnostní aktivita je
přirozeně omezená, nebo radioaktivní látka, jejíž průměrná hmotnostní aktivita byla úmyslně
omezena,

q) běžnými podmínkami přepravy podmínky, při
nichž nedojde k radiační mimořádné události,

k) nízce toxickým radionuklidovým zdrojem emitujícím záření alfa (dále jen „alfa zářič s nízkou
toxicitou“) přírodní uran, ochuzený uran, přírodní thorium, 235U, 238U, 232Th, 228Th a 230Th
obsažené v rudách nebo ve fyzikálních nebo
chemických koncentrátech, nebo jiné radionuklidové zdroje emitující záření alfa (dále jen
„alfa zářič“) s poločasem přeměny kratším než
10 dnů,
l) maximálním normálním provozním tlakem maximální přetlak, který může vzniknout v zádržném systému za období 1 roku při teplotě
a slunečním ozáření, které odpovídá okolním
podmínkám při přepravě za předpokladu nevyužití ventilace, vnějšího chlazení pomocným
systémem nebo provozní kontroly během přepravy,
m) povrchově kontaminovaným předmětem pevný
předmět, který není sám o sobě radioaktivní, na
jehož povrchu je však rozptýlena radioaktivní
nebo štěpná látka,
n) neozářeným thoriem thorium, které obsahuje
nejvýše 1 × 10-7 g 233U na gram 232Th,
o) neozářeným uranem uran, který obsahuje nejvýše 2 × 103 Bq plutonia na gram 235U, nejvýše
9 × 106 Bq štěpných produktů na gram 235U
a nejvýše 5 × 10-3 g 236U na gram 235U,
p) uranem
1. přírodní uran, včetně chemicky separovaného, ve kterém se vyskytují izotopy uranu
v množství přibližně 99,28 hmotnostních
procent 238U, přibližně 0,72 hmotnostních
procent 235U a též nepatrný hmotnostní
podíl 234U,
2. ochuzený uran s menším hmotnostním podílem 235U, než má přírodní uran; v ochuzeném uranu se také vyskytuje nepatrný hmotnostní podíl 234U,

r) normálními podmínkami přepravy podmínky,
při nichž dojde k radiační mimořádné události
simulované zkouškami podle bodů 19 až 25
části II přílohy č. 1 k této vyhlášce,
s) podmínkami nehody při přepravě podmínky,
při nichž dojde k radiační mimořádné události
simulované zkouškami podle bodů 26 až 37
části II přílohy č. 1 k této vyhlášce.
§3
Přeprava radioaktivní nebo štěpné látky
vyžadující povolení, klasifikace radioaktivních
nebo štěpných látek a požadavky kladené
na radioaktivní nebo štěpné látky
[K § 9 odst. 4 písm. a) a b) atomového zákona]
(1) Přepravou vyžadující povolení podle § 9
odst. 4 písm. a) nebo b) atomového zákona je přeprava
a) štěpných látek, je-li hodnota součtu indexů
bezpečné podkritičnosti radioaktivních zásilek
v jednom dopravním prostředku nebo přepravním kontejneru vyšší než 50,
b) jaderného paliva,
c) radioaktivní zásilky radioaktivní látky zvláštní
formy o aktivitě vyšší než 3 × 103 hodnoty A1,
radioaktivní látky jiné než zvláštní formy o aktivitě vyšší než 3 × 103 hodnoty A2 nebo radioaktivní látky o aktivitě vyšší než 1 000 TBq
podle toho, která z uvedených hodnot je nižší,
d) radioaktivní nebo štěpné látky v obalovém souboru typu B(M), který není konstruován pro
rozsah teplot od minus 40 ºC do plus 70 ºC
nebo který je konstruován tak, aby bylo
umožněno občasné kontrolované větrání, a
e) radioaktivní nebo štěpné látky plavidlem k tomu
určeným se stanoveným programem zajištění
radiační ochrany.
(2) Přepravou vyžadující povolení podle § 9
odst. 4 písm. a) nebo b) atomového zákona a v případě mezinárodní přepravy také povolení přísluš-
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ného orgánu státu, kterého se přeprava týká, je přeprava

h) obalový soubor typu C a radioaktivní zásilka
typu C.

a) radioaktivní nebo štěpné látky obsahující radionuklidy, jejichž hodnoty A1 a A2 neuvedené
v tabulce č. 2 přílohy č. 3 k této vyhlášce byly
stanoveny výpočtem podle bodů 3 až 7 přílohy č. 3 k této vyhlášce,

(3) Obalový soubor k přepravě radioaktivní
látky, která není štěpnou látkou, musí v závislosti
na svém typu splňovat požadavky části I přílohy
č. 1 k této vyhlášce v tomto rozsahu

b) radioaktivní nebo štěpné látky obsažené v nástroji nebo výrobku a obsahující radionuklidy,
jejichž hodnoty pro vyjmutí dodávky uvedené
ve sloupci 5 tabulky č. 2 přílohy č. 3 k této vyhlášce byly nahrazeny hodnotami vypočtenými
podle principů a metodik uvedených v příloze
č. 6 k této vyhlášce, a

b) obalový soubor pro vyjmuté zásilky požadavky
bodu 22,

c) štěpné látky podle bodu 17 písm. f) přílohy č. 3
k této vyhlášce.

d) obalový soubor pro přepravu 0,1 kg a více hexafluoridu uranu požadavky bodů 31 až 33
nebo požadavky bodu 34,

(3) Klasifikace radioaktivních nebo štěpných látek a radioaktivních zásilek a požadavky na ně kladené jsou uvedeny v bodech 1 a 8 až 34 přílohy č. 3
k této vyhlášce a v části I přílohy č. 1 k této vyhlášce.
§4
Obalový soubor k přepravě, skladování
nebo ukládání radioaktivní nebo štěpné látky
[K § 9 odst. 4 písm. a) a b) atomového zákona]
(1) Požadavky na určení typu obalového souboru k přepravě radioaktivní nebo štěpné látky v závislosti na radioaktivním obsahu radioaktivní zásilky
jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(2) Typy obalových souborů k přepravě radioaktivní nebo štěpné látky a příslušných radioaktivních zásilek jsou
a) obalový soubor pro vyjmutou zásilku a vyjmutá
zásilka,
b) obalový soubor typu IP-1 a průmyslová zásilka
typu IP-1,
c) obalový soubor typu IP-2 a průmyslová zásilka
typu IP-2,

a) každý obalový soubor požadavky bodů 7 až 18
a požadavky bodů 19 až 21, pokud je určen
k letecké přepravě,

c) obalový soubor typu IP-1, IP-2 a IP-3 požadavky bodů 23 až 30,

e) obalový soubor typu A požadavky bodů 35
až 51,
f) obalový soubor typu B(U) požadavky bodů 52
až 66,
g) obalový soubor typu B(M) požadavky bodů 67
a 68 a
h) obalový soubor typu C požadavky bodů 69
až 72.
(4) Obalový soubor k přepravě štěpné látky
musí v závislosti na svém typu splňovat požadavky
odstavce 3 písm. a) až h) a dále požadavky bodů 73
až 86 části I přílohy č. 1 k této vyhlášce. Požadavky
bodů 73 až 86 části I přílohy č. 1 k této vyhlášce se
nevztahují na radioaktivní zásilky v dodávce, která
obsahuje pouze štěpné látky splňující požadavky
jednoho z písmen a) až f) bodu 17 přílohy č. 3 k této
vyhlášce (dále jen „vyjmutá štěpná látka“).
(5) Obalový soubor typu S ke skladování radioaktivní nebo štěpné látky a obalový soubor typu D k ukládání radioaktivní nebo štěpné látky musí
v závislosti na svém typu splňovat požadavky přílohy č. 2 k této vyhlášce.

d) obalový soubor typu IP-3 a průmyslová zásilka
typu IP-3,

§5

e) obalový soubor typu A a radioaktivní zásilka
typu A,

Požadavky na obsah dokumentace pro povolení
k přepravě radioaktivní nebo štěpné látky

f) obalový soubor typu B(U) a radioaktivní zásilka typu B(U),

(K § 24 odst. 7 atomového zákona)

g) obalový soubor typu B(M) a radioaktivní zásilka typu B(M) a

Dokumentace pro povolení k přepravě radioaktivní nebo štěpné látky obsažené v nástroji nebo
výrobku a obsahující radionuklidy, pro něž byly
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hodnoty pro vyjmutí dodávky nahrazeny hodnotami
vypočtenými podle principů a metodik uvedených
v příloze č. 6 k této vyhlášce, musí pro výpočet individuálních dávek pracovníka přepravy a reprezentativní osoby a kolektivních dávek za běžných
podmínek přepravy, normálních podmínek přepravy a za podmínek nehody při přepravě obsahovat
údaje o
a) předpokládaném použití nástroje nebo výrobku
a radionuklidech v něm obsažených,
b) maximální aktivitě radionuklidů obsažených
v nástroji nebo výrobku,
c) maximálním příkonu dávkového ekvivalentu na
povrchu a ve vzdálenosti 1 m od nástroje nebo
výrobku,
d) chemické a fyzikální formě radionuklidů obsažených v nástroji nebo výrobku,
e) konstrukci nástroje nebo výrobku, zejména
zádržného systému a stínění záření radionuklidů obsažených v nástroji nebo výrobku,
f) použitém systému řízení včetně zajištění jakosti
a toho, že nástroj nebo výrobek je vyroben podle specifikací konstrukčního typu,
g) kontrolním postupu k ověření, že meze aktivity
radionuklidů a příkony dávkového ekvivalentu
deklarované pro nástroj nebo výrobek nejsou
překračovány, a
h) nejvyšším počtu nástrojů nebo výrobků, které
mají být přepravovány v jedné dodávce a ročně.
§6
Způsob určení a nejvyšší přípustné hodnoty
přepravního indexu, indexu bezpečné
podkritičnosti, nefixované kontaminace a příkonu
dávkového ekvivalentu a způsob určení
kategorie radioaktivní zásilky
[K § 141 odst. 3 písm. a) atomového zákona]
(1) Způsob určení
a) přepravního indexu pro radioaktivní zásilku,
přepravní obalový soubor, kontejner, nebalenou látku s nízkou hmotnostní aktivitou skupiny LSA-I nebo nebalený povrchově kontaminovaný předmět skupiny SCO-I je uveden v bodech 23 a 24 přílohy č. 4 k této vyhlášce,
b) indexu bezpečné podkritičnosti pro
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1. dodávku, kontejner a přepravní obalový soubor je uveden v bodu 25 přílohy č. 4 k této
vyhlášce a
2. radioaktivní zásilku je uveden v bodech 84 až
86 části I přílohy č. 1 k této vyhlášce a
c) kategorie radioaktivní zásilky je uveden v bodu 29 přílohy č. 4 k této vyhlášce.
(2) Nejvyšší přípustné hodnoty přepravního indexu, indexu bezpečné podkritičnosti a příkonu dávkového ekvivalentu na povrchu a v dané vzdálenosti
od něj pro radioaktivní zásilku, přepravní obalový
soubor a dopravní prostředek jsou uvedeny v bodech 26 až 28, 66 až 69 a 73 přílohy č. 4 k této vyhlášce.
(3) Nejvyšší přípustné hodnoty nefixované kontaminace pro radioaktivní zásilku, přepravní obalový
soubor a dopravní prostředek jsou uvedeny v bodech 8, 9, 13 a 14 přílohy č. 4 k této vyhlášce.
§7
Technické a organizační podmínky přepravy
a dopravy radioaktivní nebo štěpné látky
[K § 141 odst. 3 písm. b) atomového zákona]
(1) Technické a organizační podmínky, které
musí být splněny
a) před první a před každou další přepravou radioaktivní nebo štěpné látky, jsou uvedeny v bodech 1 až 3 přílohy č. 4 k této vyhlášce,
b) k zajištění přepravy jednotlivých druhů radioaktivních zásilek, jsou uvedeny v bodech 4
až 22 přílohy č. 4 k této vyhlášce,
c) k bezpečnému oddělení radioaktivních zásilek,
přepravních obalových souborů nebo kontejnerů obsahujících radioaktivní nebo štěpné
látky a některých nebalených látek od pracovníků přepravy, obyvatelstva, nevyvolaného fotografického filmu a jiných nebezpečných věcí
během přepravy a skladování při přepravě, jsou
uvedeny v bodech 62 a 63 přílohy č. 4 k této
vyhlášce,
d) k bezpečnému umístění dodávky radioaktivních
zásilek na nebo v dopravním prostředku a při
skladování při přepravě, jsou uvedeny v bodech 64 až 67 přílohy č. 4 k této vyhlášce a
e) k bezpečnému vzájemnému oddělení skupin radioaktivních zásilek obsahujících štěpné látky
během přepravy a skladování při přepravě, jsou
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uvedeny v bodech 68 až 70 přílohy č. 4 k této
vyhlášce.
(2) Další požadavky k zajištění bezpečné přepravy jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce,
a to pokud se vztahují na
a) přepravní doklady a značení obecně, v bodech 45 až 61,
b) přepravu po železnici a silnici, v bodech 71
až 74,
c) přepravu plavidly, v bodech 75 a 76,

Částka 151

§9
Způsob, rozsah a lhůty vyrozumění
správních orgánů o dopravě
[K § 141 odst. 3 písm. d) atomového zákona]
Způsob, rozsah a lhůty k vyrozumění
a) Úřadu a příslušného orgánu státu, kterého se
mezinárodní doprava týká, jsou uvedeny v bodech 57 až 60 přílohy č. 4 k této vyhlášce a
b) dopravce přepravcem o nutných opatřeních při
dopravě jsou uvedeny v bodech 54 až 56 přílohy č. 4 k této vyhlášce.

d) leteckou přepravu, v bodech 77 až 79,
e) přepravu poštou, v bodu 80 a
f) ostatní náležitosti přepravy, v bodech 81 až 88.
§8
Požadavky na obsah, jazykové provedení
a dostupnost dokumentace nezbytné k přepravě
a dopravě radioaktivní nebo štěpné látky
[K § 141 odst. 3 písm. c) atomového zákona]
(1) Požadavky na
a) náležitosti popisu dodávky v přepravním dokladu jsou uvedeny v bodu 46 přílohy č. 4 k této
vyhlášce,
b) přepravní dokumentaci jsou uvedeny v bodech 47 až 53 přílohy č. 4 k této vyhlášce a
c) dokumentaci a provozní předpisy, jejichž dostupnost musí zajistit přepravce dopravci a které
musí mít dopravce k dispozici, jsou uvedeny
v bodech 54 až 56 přílohy č. 4 k této vyhlášce.
(2) Při přeshraniční přepravě podle § 9 odst. 4
písm. d) atomového zákona musí dokumentace
doprovázející přepravu obsahovat také vyplněné příslušné standardní dokumenty uvedené v příloze č. 5
k této vyhlášce, a to při přepravě

§ 10
Způsob označování, vzhled a způsob užívání
bezpečnostních značek k označování radioaktivní
zásilky, kontejneru a dopravního prostředku
k přepravě
[K § 141 odst. 3 písm. e) atomového zákona]
(1) Způsob označování radioaktivní zásilky
a přepravního obalového souboru UN čísly a pojmenováním podle tabulky č. 1 přílohy č. 3 k této vyhlášce je uveden v bodech 30 až 37 přílohy č. 4 k této
vyhlášce.
(2) Způsob užívání bezpečnostních značek
k označování radioaktivní zásilky, přepravního
obalového souboru a kontejneru je uveden v bodech 38 a 39 přílohy č. 4 k této vyhlášce. Způsob
vyplnění těchto bezpečnostních značek je uveden
v bodech 40 až 42 přílohy č. 4 k této vyhlášce.
(3) Způsob užívání velkých bezpečnostních
značek a tabulek k označování kontejneru a dopravního prostředku je uveden v bodech 43 a 44 přílohy č. 4 k této vyhlášce.
(4) Vzhled a rozměry třílistého symbolu radioaktivity, bezpečnostních značek, velkých bezpečnostních značek a tabulek jsou uvedeny na obrázcích
č. 1 až 7 přílohy č. 4 k této vyhlášce.

a) radioaktivního odpadu standardní dokumenty A-1 a A-4a a též standardní dokument A-5,
jedná-li se o přepravu na základě společného
povolení více přeshraničních přeprav, a

Výrobky podléhající schválení typu výrobku

b) vyhořelého jaderného paliva standardní dokumenty B-1 a B-4a a též standardní dokument B-5, jedná-li se o přepravu na základě společného povolení více přeshraničních přeprav.

(1) Schválení typu výrobku podléhá obalový
soubor určený pro přepravu, skladování nebo ukládání radioaktivní nebo štěpné látky, včetně radioaktivního odpadu, a to obalový soubor

§ 11
(K § 137 odst. 6 atomového zákona)
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a) typu IP-1, IP-2, IP-3 a A pro přepravu štěpné
látky, s výjimkou vyjmuté štěpné látky,
b) pro přepravu 0,1 kg a více hexafluoridu uranu;
v případě mezinárodní přepravy radioaktivní
zásilky podle bodu 34 části I přílohy č. 1 k této
vyhlášce je nutné také schválení typu příslušným orgánem státu, kterého se přeprava
týká,
c) typu B(U), B(M) a C pro přepravu radioaktivní
nebo štěpné látky; v případě mezinárodní přepravy radioaktivní zásilky typu B(M) podle
bodu 67 části I přílohy č. 1 k této vyhlášce je
nutné také schválení typu příslušným orgánem
státu, kterého se přeprava týká,
d) pro přepravu radioaktivní nebo štěpné látky vyžadující vícestranné schválení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána,
e) typu D určený k ukládání vyhořelého nebo
ozářeného jaderného paliva nebo radioaktivního odpadu vzniklého jeho přepracováním a
f) typu S určený ke skladování radioaktivní nebo
štěpné látky, včetně radioaktivního odpadu, a to
pro radioaktivní látku zvláštní formy, jejíž aktivita převyšuje hodnotu A1, nebo pro radioaktivní látku jiné než zvláštní formy, jejíž aktivita převyšuje hodnotu A2.
(2) Schválení typu výrobku podléhá radioaktivní látka zvláštní formy, která má vlastnosti uvedené v bodech 2 až 4 části I přílohy č. 1 k této vyhlášce, a radioaktivní látka s malou rozptýlitelností,
která má vlastnosti uvedené v bodu 5 části I přílohy
č. 1 k této vyhlášce.
§ 12
Dokumentace k žádosti o schválení typu výrobku,
zkoušky nebo výpočty a analýzy a obsah
jejich dokumentace
[K § 138 odst. 6 písm. a) a b) atomového zákona]
(1) Rozsah, náplň a způsob provedení zkoušek
nebo výpočtů a analýz k žádosti o schválení typu
radioaktivní látky zvláštní formy, radioaktivní látky
s malou rozptýlitelností nebo obalového souboru
pro přepravu, skladování nebo ukládání radioaktivní
nebo štěpné látky jsou uvedeny v části II přílohy č. 1
k této vyhlášce.
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(2) Dokumentace k žádosti o schválení typu radioaktivní látky zvláštní formy, radioaktivní látky
s malou rozptýlitelností nebo obalového souboru
pro přepravu, skladování nebo ukládání radioaktivní
nebo štěpné látky je dokumentace zkoušek výrobků nebo dokumentace výpočtů, bezpečnostních rozborů a analýz s jejich nezávislým ověřením (dále jen
„dokumentace zkoušek“). Dokumentace k žádosti
o schválení typu výrobku je tvořena u
a) obalových souborů dokumentací zkoušek podle
bodů 13 až 37 části II přílohy č. 1 k této vyhlášce příslušných pro daný typ obalového souboru s vyhodnocením výsledků v souladu
s body 1 a 2 části II přílohy č. 1 k této vyhlášce;
vyhodnocení výsledků dokládá splnění požadavků stanovených pro daný typ obalového
souboru v § 4 odst. 3 až 5,
b) radioaktivní látky zvláštní formy dokumentací
zkoušek podle bodů 4 až 11 části II přílohy č. 1
k této vyhlášce s vyhodnocením výsledků v souladu s body 1 a 2 části II přílohy č. 1 k této vyhlášce; vyhodnocení výsledků dokládá
splnění požadavků bodů 2 až 4 části I přílohy č. 1 k této vyhlášce a
c) radioaktivní látky s malou rozptýlitelností dokumentací zkoušek podle bodů 3 a 12 části II
přílohy č. 1 k této vyhlášce s vyhodnocením
výsledků v souladu s body 1 a 2 části II přílohy č. 1 k této vyhlášce; vyhodnocení výsledků
dokládá splnění požadavků bodu 5 části I přílohy č. 1 k této vyhlášce.
§ 13
Požadavky na oprávněnou právnickou osobu
provádějící zkoušky a nezávislé ověření zkoušek
nebo výpočtů a analýz k žádosti o schválení
typu výrobku
[K § 138 odst. 6 písm. c) atomového zákona]
(1) Právnická osoba, která provádí zkoušky pro
schválení typu radioaktivní látky zvláštní formy, radioaktivní látky s malou rozptýlitelností nebo obalového souboru pro přepravu, skladování nebo ukládání radioaktivní nebo štěpné látky, musí
a) mít pracoviště vybavené pro provádění zkoušek
podle části II přílohy č. 1 k této vyhlášce příslušných pro daný typ výrobku,
b) mít zpracovány postupy pro provádění zkoušek
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podle části II přílohy č. 1 k této vyhlášce příslušných pro daný typ výrobku,
c) mít pracovníky vyškolené pro provádění
zkoušek podle části II přílohy č. 1 k této vyhlášce příslušných pro daný typ výrobku,

§ 14
Vzory standardních dokumentů v oblasti
přeshraniční přepravy radioaktivního odpadu
nebo vyhořelého jaderného paliva
(K § 143 odst. 4 atomového zákona)

d) mít zaveden systém řízení a
e) být nezávislá na žadateli.
(2) Právnická osoba, která provádí výpočty
a analýzy nebo nezávislá ověření těchto výpočtů
a analýz místo zkoušek příslušných pro daný typ
radioaktivní látky zvláštní formy, radioaktivní látky
s malou rozptýlitelností nebo obalového souboru
pro přepravu, skladování nebo ukládání radioaktivní
nebo štěpné látky, musí v souladu s body 1 a 2 části II přílohy č. 1 k této vyhlášce
a) použít k takovým výpočtům a analýzám nebo
nezávislému ověřování těchto výpočtů a analýz
výpočtový program zabezpečující dostatečnou
přesnost a správnost výsledků,

Vzory standardních dokumentů používaných
v oblasti přeshraniční přepravy radioaktivního odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.
§ 15
Oznámení
Tato vyhláška byla oznámena v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů
a předpisů pro služby informační společnosti.

b) mít pracovníky vyškolené pro provádění příslušných výpočtů a analýz nebo nezávislých
ověřování těchto výpočtů a analýz,

§ 16
Účinnost

c) mít zaveden systém řízení a
d) být při provádění nezávislého ověřování výpočtů a analýz nezávislá na žadateli.

Částka 151

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Předsedkyně:
Ing. Drábová, Ph.D., v. r.
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