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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 166

Rozeslána dne 14. prosince 2016

Cena Kč 89,–

O B S A H:
407. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle
uživatelských vztahů, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.
408. V y h l á š k a o požadavcích na systém řízení
409. V y h l á š k a o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné
způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta

Sbírka zákonů č. 407 / 2016

Strana 6362

Částka 166

407
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. listopadu 2016,
kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb.,
o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů,
ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.

Vláda nařizuje podle § 3a odst. 14 písm. i), § 3aa
odst. 5 písm. f), § 3i, 3l a 3m zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení
podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění nařízení vlády č. 61/2016
Sb., se mění takto:
1. V § 3 odstavec 4 zní:
„(4) Úhorem se rozumí zemědělsky obhospodařovaná orná půda ležící ladem, včetně ploch
vyňatých z produkce v souladu s požadavky stanovenými v předpise Evropské unie8), která byla v bezprostředně předcházejícím období nejméně po dobu 1 roku vedena v evidenci půdy s kulturou standardní orná půda, chmelnice, vinice, ovocný sad,
rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových

plantážích, jiná trvalá kultura nebo školka. Úhor
vznikne přírodním osemeněním, založením porostu
plodiny nebo udržováním bez porostu. Úhor je nejméně jedenkrát ročně sečen, mulčován nebo pasen,
včetně sečení nedopasků, a to v době od 1. června do
31. srpna příslušného kalendářního roku. Úhor bez
porostu je udržován mechanickou kultivací nebo
chemickými prostředky.“.
2. V § 3 se na konci textu odstavce 9 doplňuje
věta „Do plochy této zemědělsky obhospodařované
půdy se započítává související manipulační prostor,
který nesmí přesahovat šířku 12 metrů okolo záhonů
a netvoří součást cesty.“.
3. V § 3 odst. 10 se za slovo „osázena“ vkládají
slova „rychle rostoucími“.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.
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408
VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2016
o požadavcích na systém řízení

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví
podle § 236 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon,
k provedení § 24 odst. 7, § 29 odst. 7 a § 30 odst. 9:

§2
Pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí

§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Euratomu1) a upravuje
a) požadavky na zavedení, udržování a zlepšování
systému řízení,
b) obsah dokumentace systému řízení a způsob jejího vedení,
c) pravidla provádění a řízení procesů a činností,
d) pravidla provádění a řízení zvláštních procesů,
e) způsob plánování v systému řízení a rozsah
a způsob provedení dokumentace tohoto plánování,
f) postup provádění změn systému řízení,
g) pravidla posuzování účinnosti systému řízení,
včetně procesů a činností a jejich změn,
h) postupy řízení neshody,
i) způsob zajištění kvalifikace pracovníků provádějících procesy a činnosti,
j) rozsah a způsob zajištění trvalého rozvíjení
a pravidelného hodnocení kultury bezpečnosti a
k) požadavky na obsah programu systému řízení.

1

a) garantem procesu pracovník zajišťující zavedení
a provádění procesu, který ovlivňuje jadernou
bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání
radiační mimořádné události a zabezpečení,
(dále jen „proces“) a splnění požadavků kladených na tento proces právními předpisy,
b) ověřením prověření souladu procesů a činností
a jejich vstupů a výstupů s požadavky na jejich
vlastnosti stanovenými v dokumentaci systému
řízení,
c) procesní rolí očekávané chování a jednání pracovníka v rámci procesu, které má směřovat ke
spolehlivému vykonávání přidělených činností
v souladu s cíli osoby podle § 29 odst. 1 atomového zákona (dále jen „osoba zavádějící systém
řízení“),
d) přezkoumáním prověření vhodnosti, přiměřenosti a účinnosti procesů a činností a jejich
vstupů a výstupů z hlediska jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti,
monitorování radiační situace, zvládání radiační
mimořádné události a zabezpečení,
e) ukazatelem účinnosti procesu údaj poskytující
garantovi procesu informace o účinnosti procesu a činností, z nichž se skládá, z hlediska zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpeč-

) Směrnice Rady 2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení.
Směrnice Rady 2011/70/Euratom ze dne 19. července 2011, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné
a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.
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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nosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti,
monitorování radiační situace, zvládání radiační
mimořádné události a zabezpečení,

ochrana, technická bezpečnost, monitorování
radiační situace, zvládání radiační mimořádné
události a zabezpečení byly trvale zajištěny,

f) validací prověření souladu procesů a činností
a jejich vstupů a výstupů s požadavky na jejich
zamýšlené užití stanovenými v dokumentaci
systému řízení.

e) integrované požadavky vzájemně spojeny tak,
aby jaderná bezpečnost, radiační ochrana, technická bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události
a zabezpečení byly trvale zajištěny,

§3
Požadavky na zavedení, udržování
a zlepšování systému řízení
(1) Systém řízení musí být zaveden, udržován
a zlepšován tak, aby
a) bylo účinným způsobem dosahováno cíle, který
směřuje k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické
bezpečnosti, monitorování radiační situace,
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, (dále jen „cíl systému řízení“) a
b) byly plněny všechny požadavky, které mohou
sloužit k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné
bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení,
(dále jen „integrovaný požadavek“).
(2) Osoba zavádějící systém řízení musí při
rozhodování přednostně dbát o dosahování cíle systému řízení.
(3) Procesy a činnosti v systému řízení musí být
zavedeny tak, aby zajišťovaly dosahování cíle systému řízení a plnění integrovaných požadavků.
(4) Procesy a činnosti v systému řízení musí být
prováděny plánovaně a systematicky.
(5) V systému řízení musí být
a) vytvořeny podmínky pro udržování, zlepšování
a hodnocení systému řízení, včetně jeho změn,
b) zavedena opatření k zajišťování a zvyšování
úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany,
technické bezpečnosti, monitorování radiační
situace, zvládání radiační mimořádné události
a zabezpečení,
c) zavedena opatření k zajišťování shody činností
prováděných osobou zavádějící systém řízení
s požadavky právních předpisů,
d) integrované požadavky plněny ve vzájemném
souladu tak, aby jaderná bezpečnost, radiační

f) v rámci organizační struktury stanoven způsob
řízení a jednotlivé úrovně řízení,
g) rozvíjena a udržována schopnost vedení pracovníků k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické
bezpečnosti, monitorování radiační situace,
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení (dále jen „schopnost vedení“) u pracovníka
pověřeného řízením nebo se schopností vedení
(dále jen „vůdčí pracovník“) a
h) schopnost vedení rozvíjena a udržována na
všech úrovních řízení tak, aby mohla být účinně
uplatňována při dosahování cíle systému řízení
a rozvíjení a hodnocení kultury bezpečnosti.
Rozsah a způsob provádění
a řízení procesů a činností
§4
(1) Pro každý proces musí být určen garant
procesu. V rámci každého procesu musí být stanoveny procesní role.
(2) Procesy a činnosti musí
a) být prováděny a řízeny ve shodě
1. se zamýšleným účelem použití jejich výstupů
a
2. s požadavky stanovenými v dokumentaci
systému řízení, včetně požadavků na rozsah
zajišťování kvality jejich výstupů a kritérií
přijatelnosti těchto výstupů,
b) mít určeny související procesy a činnosti
a vzájemné rozhraní se souvisejícími procesy
a činnostmi tak, aby jaderná bezpečnost,
radiační ochrana, technická bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiační
mimořádné události a zabezpečení byly trvale
zajištěny; součástí rozhraní mezi procesy a činnostmi musí být
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1. hmotné nebo nehmotné vstupy a výstupy
procesů a činností,

stupů musí být před jejich prvním užitím provedeno
přezkoumání, ověření a validace.

2. informace, které jsou při provádění souvisejících procesů a činností sdíleny, a

(2) Pro přezkoumání, ověření a validaci procesů
a činností musí být stanovena kritéria přijatelnosti.

3. vzájemné vztahy osob provádějících a řídících související procesy a činnosti,
c) být soustavně sledovány k prověření jejich
schopnosti dosáhnout stanoveného cíle systému
řízení,
d) být dokumentovány podle § 14 písm. b) bodů 4
a 5 a § 14 písm. c) a
e) být prováděny za těchto podmínek:
1. dokumentace vztahující se k procesům a činnostem musí být po celou dobu provádění
procesů a činností dostupná každé osobě
podílející se na provádění procesů a činností,
2. musí být prováděna průběžná kontrola procesů a činností, kterou se prověřuje správnost jejich provádění a kvalita jejich výstupů
v určitém okamžiku,
3. musí být používáno vhodné technické vybavení a zajištěny odpovídající pracovní podmínky a prostředí,
4. vzájemné vztahy osob provádějících a řídících procesy a činnosti musí být nastaveny
tak, aby bylo dosaženo cíle systému řízení
a byly plněny integrované požadavky,
5. pracovník musí být způsobilý k plnění procesní role a k provádění přidělené činnosti
a znát požadavky na procesy a činnosti,
k nimž procesní role náleží, a
6. technické vybavení k provádění procesů
a činností musí být udržováno ve stavu zajišťujícím dosažení trvalé shody výstupů
z procesů a činností s požadavky na něj kladenými.
(3) Pokud je v dokumentaci procesů a činností
stanoven kontrolní bod, nelze v jejich provádění pokračovat bez souhlasu určeného pracovníka. Souhlas
s pokračováním provádění procesů a činností lze
udělit jen při dosažení úspěšného výsledku kontroly
provedené v rámci kontrolního bodu. Udělení souhlasu s pokračováním provádění procesů a činností
musí být dokumentováno záznamem.
§5
(1) U procesů a činností a jejich vstupů a vý-

(3) Přezkoumání, ověření a validaci procesu
musí provádět garant procesu nebo jím pověřený
pracovník, který je stejně způsobilý jako garant procesu.
(4) Pro zvláštní proces musí být stanoveny požadavky odpovídající povaze zvláštního procesu na
a) způsobilost pracovníků, kteří jej řídí, provádějí
a hodnotí,
b) postup provedení procesu a
c) technické vybavení a vhodné pracovní prostředí
a podmínky jeho provádění.
(5) Splnění požadavků podle odstavce 4 písm. a)
a b) musí být před provedením zvláštního procesu
prověřeno validací.
(6) K provádění zvláštního procesu lze užít jen
technické vybavení, u něhož byl před jeho použitím
kontrolován stav a prověřena způsobilost k tomuto
provádění.
§6
Způsob plánování v systému řízení
a rozsah a způsob provedení dokumentace
tohoto plánování
(1) Při plánování v systému řízení musí být
a) vytvořen a naplňován plán k dosažení cíle systému řízení a uskutečnění politiky bezpečnosti
podle § 14 písm. a) (dále jen „plán systému řízení“),
b) plán systému řízení znám každému pracovníkovi provádějícímu činnost k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační
ochrany, technické bezpečnosti, monitorování
radiační situace, zvládání radiační mimořádné
události a zabezpečení,
c) průběžně zvyšována kvalita plánu systému řízení tak, aby nedocházelo ke snížení úrovně
jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační
situace, zvládání radiační mimořádné události
a zabezpečení,
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d) naplňování plánu systému řízení a účinnost
zvyšování jeho kvality pravidelně hodnoceny
z hlediska jejich souladu s plánovaným výsledkem a
e) přijímáno účinné opatření k odstranění neshody
v plánu systému řízení.
(2) Plán systému řízení musí být v souladu s politikou bezpečnosti podle § 14 písm. a).
§7
Způsob provádění změn systému řízení
(1) Změna systému řízení musí být plánována.
Plán změny systému řízení musí být proveden tak,
aby nedocházelo ke snižování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti,
monitorování radiační situace, zvládání radiační
mimořádné události a zabezpečení.
(2) Návrh změny systému řízení musí být odůvodněný a musí být hodnocen z hlediska účelu
změny systému řízení a jejího budoucího vlivu na
jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou
bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání
radiační mimořádné události a zabezpečení.
(3) Provádění změny systému řízení musí být
z hlediska její účinnosti průběžně sledováno a následně nezávisle hodnoceno podle § 10 odst. 1.
(4) Při provádění změny systému řízení musí
být záznamem dokumentovány
a) návrh změny systému řízení,
b) rozhodnutí o provedení změny systému řízení,
c) způsob přípravy změny systému řízení,
d) provedení změny systému řízení,
e) způsob a provedení hodnocení změny systému
řízení a
f) harmonogram provádění změny systému řízení.

Částka 166

Pravidla posuzování účinnosti systému řízení,
včetně procesů a činností a jejich změn
§8
(1) Posuzováním účinnosti systému řízení, procesů a činností a jejich změn musí být zjišťováno, zda
jsou
a) vhodné a přiměřené k dosažení cíle systému řízení a
b) schopny dosahovat plánovaného výsledku.
(2) Posuzováním účinnosti systému řízení, procesů a činností a jejich změn musí být trvale hledány
možnosti ke zlepšování systému řízení, včetně procesů a činností a jejich změn.
(3) Při posuzování účinnosti systému řízení
musí být určen a používán ukazatel účinnosti procesu.
(4) Ukazatel účinnosti procesu musí být garantem procesu pravidelně hodnocen z hlediska jeho
schopnosti poskytovat informace o účinnosti procesu.
(5) Posuzování účinnosti systému řízení musí
být prováděno vlastním hodnocením a nezávislým
hodnocením.
§9
(1) Vlastní hodnocení musí být pravidelně prováděno u každého procesu garantem procesu porovnáním výstupu procesu s požadavky kladenými na
proces dokumentací systému řízení k
a) prověření vhodnosti, přiměřenosti a účinnosti
procesu,
b) identifikaci neshody, která brání v dosažení cíle
systému řízení, nebo jejímu předcházení a
c) nalezení a přijetí opatření k odstranění neshody
podle písmene b), nápravného opatření vedoucího k zabránění opakovanému výskytu neshody nebo preventivního opatření k jejímu
předcházení.

(5) Po provedení změny systému řízení musí
být hodnocen její skutečný vliv na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení.

(2) Vlastní hodnocení musí být plánováno. Plán
vlastního hodnocení musí stanovit
a) způsob zavedení vlastního hodnocení,
b) četnost vlastního hodnocení a
c) zaměření vlastního hodnocení v plánovaném
období.

(6) Změnou systému řízení se rozumí též
změna procesů a činností v systému řízení.

(3) Garant procesu provádějící vlastní hodnocení musí
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níkovi, který je určen k zajištění nápravy neshody, neprodleně po jejím zjištění,

b) stanovit ukazatel účinnosti procesu, podle kterého má být posuzována účinnost procesu nebo
činnosti,

b) identifikovány znaky neshody neprodleně po
jejím zjištění,

c) zpracovat program provedení vlastního hodnocení,

c) neshoda dokumentována neprodleně po jejím
zjištění,

d) provést porovnání hodnoceného procesu a jeho
činností se stanoveným cílem a ukazatelem
účinnosti procesu a

d) zaveden postup pro nakládání s procesy a činnostmi, jejich vstupy a výstupy a zdroji, kterých
se neshoda týká, včetně plánu odstranění neshody,

e) na základě výsledků vlastního hodnocení navrhnout
1. opatření k odstranění neshody, je-li identifikována,
2. nápravné opatření vedoucí k zabránění opakovanému výskytu neshody a
3. preventivní opatření k předcházení neshodě,
včetně návrhu na zlepšení účinnosti procesu.
§ 10
(1) Nezávislé hodnocení musí hodnotit změnu
systému řízení a změnu v procesech a činnostech
a musí být prováděno

e) stanoveny požadavky k zamezení nevhodného
nakládání s procesy a činnostmi a jejich vstupy,
výstupy nebo zdroji, kterých se neshoda týká, a
f) hodnocen vzniklý a možný dopad neshody na
jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační situace,
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení.
(2) V rámci řízení neshody musí být při nápravě neshody
a) hodnocena závažnost neshody,
b) proveden rozbor příčin neshody,

a) metodou vhodnou k vyhodnocení schopnosti
systému řízení dosáhnout cíle systému řízení,

c) určeno a provedeno opatření k odstranění neshody,

b) v pravidelných intervalech a

d) provedené opatření k odstranění neshody sledováno a vyhodnocováno z hlediska stavu jeho
provádění a jeho účinnosti,

c) kvalifikovaným pracovníkem, který se nepodílí
na plánování, řízení a provádění procesů a činností, které jsou předmětem hodnocení.
(2) Výstup z nezávislého hodnocení musí
a) být formulován jednoznačně a v souladu s jeho
zamýšleným užitím pro zlepšování systému řízení,
b) obsahovat informace umožňující jeho přezkoumání a
c) umožňovat přijetí
1. opatření k odstranění neshody, je-li identifikována, a
2. preventivního opatření k předcházení neshodě.
§ 11
Postupy řízení neshody
(1) V rámci řízení neshody musí být při odhalování neshody
a) informace o vzniku neshody oznámena pracov-

e) vyhodnocena potřeba nápravného opatření vedoucího k předcházení opakovanému výskytu
neshody,
f) určeno a provedeno nápravné opatření vedoucí
k předcházení opakovanému výskytu neshody
přiměřené následku neshody a
g) provedené nápravné opatření vedoucí k předcházení opakovanému výskytu neshody sledováno a vyhodnocováno z hlediska stavu jeho
provádění a jeho účinnosti.
(3) V rámci řízení neshody musí být v zájmu
předcházení neshodě a předcházení opakovanému
výskytu neshody
a) vyhledána neshoda, která by mohla nastat, (dále
jen „potenciální neshoda“) a její možné příčiny,
b) vyhodnocena potřeba preventivního opatření
k zabránění výskytu potenciální neshody,
c) zavedeno preventivní opatření přiměřené možné příčině potenciální neshody; ke stanovení
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preventivního opatření musí být využita vlastní
provozní zkušenost a provozní zkušenost jiné
osoby, je-li k dispozici, a
d) sledováno a vyhodnocováno preventivní opatření z hlediska stavu jeho zavádění a jeho účinnosti.
§ 12
Způsob zajištění kvalifikace pracovníků
provádějících procesy a činnosti
(1) K zajištění kvalifikace pracovníka provádějícího procesy a činnosti v systému řízení musí být
a) stanoveny kvalifikační požadavky, včetně délky
odborné praxe, odpovídající druhu a významu
procesu a činnosti, které pracovník provádí,
b) užíván systém teoretické přípravy pracovníků
provádějících procesy a činnosti,
c) užíván systém praktického výcviku pracovníků
provádějících procesy a činnosti a
d) hodnocena účinnost systému teoretické přípravy a praktického výcviku pracovníků provádějících procesy a činnosti.
(2) Požadavky podle odstavce 1 musí být
plněny tak, aby pracovník provádějící procesy a činnosti byl schopen vykonávat proces a činnost a byl
seznámen s vlivem procesu a činnosti na zajišťování
a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační
ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události
a zabezpečení.
(3) Kvalifikace pracovníka provádějícího procesy a činnosti musí být před prvním zahájením procesu a činnosti a následně pravidelně nezávisle ověřována.
(4) Kvalifikace pracovníka provádějícího procesy a činnosti musí být trvale udržována tak, aby
bylo zajištěno plnění požadavků na procesy a činnosti a jejich účinnost.
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níky, kteří provádějí procesy a činnosti, a jejich
informovanost o nich,
b) zajištěno vyhledávání informací o dosahování
cíle systému řízení osobou zavádějící systém řízení vůdčím pracovníkem a jejich sdílení s jinými pracovníky osoby zavádějící systém řízení,
c) vytvářeny podmínky pro informování vůdčího
pracovníka o způsobu dosahování cíle systému
řízení osobou zavádějící systém řízení pracovníky této osoby,
d) zajištěna připravenost pracovníka osoby zavádějící systém řízení k činnosti nutné k dosahování cíle systému řízení,
e) pracovník osoby zavádějící systém řízení veden
vůdčím pracovníkem k vyhledávání příležitostí
ke zlepšování systému řízení a procesů a činností
a vytvářeny podmínky k tomuto vyhledávání a
f) posouzena přiměřenost, vhodnost a účinnost
zdrojů přiměřeně podle § 8 až 10.
(2) Osoba zavádějící systém řízení musí zajistit,
aby vůdčí pracovník přispíval k neustálému zlepšování a rozvíjení kultury bezpečnosti a prováděl pravidelné vlastní hodnocení kultury bezpečnosti podle
procesní role, kterou zastává.
(3) Pravidelné hodnocení kultury bezpečnosti
musí být prováděno nejméně jednou ročně a výsledek
hodnocení kultury bezpečnosti a přijatá opatření
musí být dokumentovány.
(4) Výsledek hodnocení kultury bezpečnosti
musí být oznamován každému pracovníkovi osoby
zavádějící systém řízení a jejího dodavatele výrobku
nebo služby.
Dokumentace systému řízení
§ 14
Dokumentace systému řízení musí zahrnovat
a) politiku bezpečnosti obsahující popis

§ 13
Rozvíjení a hodnocení kultury bezpečnosti
(1) K trvalému rozvíjení kultury bezpečnosti
v systému řízení osoby zavádějící systém řízení musí
být
a) zajištěna srozumitelnost hlavních principů kultury bezpečnosti pro vůdčí pracovníky a pracov-

1. cíle systému řízení,
2. cíle vedoucího k zajišťování a zvyšování kvality řízení procesů a činností a jejich výstupů
a
3. opatření k naplnění cíle podle bodů 1 a 2
a k jeho sledování,
b) popis systému řízení obsahující popis
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1. organizační struktury osoby zavádějící systém řízení,
2. práv a povinností pracovníků, kteří plánují,
řídí, provádějí a hodnotí procesy a činnosti,
a jejich vzájemných vztahů, způsobu komunikace a způsobu rozhodování na každé
úrovni řízení,
3. způsobu komunikace osoby zavádějící
systém řízení s dodavatelem výrobku nebo
služby, jinou osobou, která se podílí na zajišťování jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné
události a zabezpečení, a s Úřadem,
4. procesů a činností, jejich výstupů a jejich
vzájemného působení vycházející z politiky
bezpečnosti podle písmene a) a obsahující
informace o jejich přípravě, přezkoumání,
ověření a validaci, provádění, hodnocení
a zlepšování a zaznamenávání údajů vztahujících se k procesům a činnostem a jejich výstupům a
5. řízení záznamů podle písmene c),
c) záznamy
1. způsobu provedení procesu a činnosti,
2. dosaženého výstupu při plnění požadavků na
systém řízení a výstupu procesů a činností a
3. naplňování požadavků jiné dokumentace
systému řízení,
d) požadavky na procesy a činnosti prováděné dodavatelem výrobku nebo služby a
e) jinou dokumentaci osoby zavádějící systém řízení, která je využívána k řízení procesů a činností, zejména smlouvy, programy, seznamy
vybraných zařízení, limity a podmínky, bezpečnostní zprávy a vnitřní předpisy.
§ 15
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pracovníkem, který schválil dokumentaci systému řízení, a, není-li to možné, musí být schválena pracovníkem se stejnou procesní rolí,
d) srozumitelná, čitelná, úplná, jednoznačně
a snadno identifikovatelná a sledovatelná,
e) bezpečně ukládána a uchovávána po dobu stanovenou v dokumentaci systému řízení,
f) pravidelně zhodnocena v celém rozsahu v průběhu tří po sobě jdoucích let z hlediska
1. plnění požadavků na procesy a činnosti,
které popisuje, a
2. účinnosti procesů a činností a
g) udržována v souladu s výsledky zhodnocení
podle písmene f).
(2) Politika bezpečnosti podle § 14 písm. a)
musí být
a) oznamována pracovníkům na všech úrovních
řízení a dodavateli výrobku nebo služby tak,
aby byly požadavky v ní obsažené vždy naplněny v rozsahu odpovídajícím vykonávané
činnosti,
b) průběžně sledována z hlediska plnění cíle systému řízení a
c) pravidelně jednou ročně hodnocena osobou zavádějící systém řízení z hlediska přiměřenosti
a účinnosti jejího zavedení.
(3) Politika bezpečnosti podle § 14 písm. a)
musí stanovit požadavek na soustavné zvyšování
úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace,
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení
prostřednictvím
a) identifikace a hodnocení nových informací
vztahujících se k jaderné bezpečnosti,
b) hodnocení bezpečnosti a
c) včasného provedení opatření ke zvýšení úrovně
jaderné bezpečnosti.

(1) Dokumentace systému řízení musí být
a) zpracována tak, aby postup v ní popsaný
1. umožňoval dosažení cíle systému řízení a
2. vedl k plnění integrovaných požadavků,
b) před svým zavedením podrobena přezkoumání
podle § 5,
c) schválena pracovníkem k tomu určeným; změna
dokumentace systému řízení musí být schválena

§ 16
Program systému řízení musí obsahovat
a) předmět, místo výkonu a rozsah povolované
činnosti,
b) s výjimkou pracoviště III. kategorie identifikační údaje přímého dodavatele výrobku nebo
služby využívaného osobou zavádějící systém
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radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační
mimořádné události a zabezpečení a

řízení v rozsahu obdobném údajům podle
písmene a),
c) výčet procesů a činností, na které se program
systému řízení vztahuje, s ohledem na druh povolované činnosti, včetně vyznačení procesu,
který bude zajišťován dodavatelským způsobem,
d) identifikaci pracovníka, který je povinen zajistit
koordinaci a udržování systému řízení a shodu
systému řízení s požadavky této vyhlášky, a popis práv a povinností tohoto pracovníka,
e) informace o systému řízení zahrnující popis

7. s výjimkou pracoviště III. kategorie rozsahu
a způsobu uplatnění požadavků této vyhlášky na systém řízení dodavatele výrobku
nebo služby, včetně způsobu hodnocení
účinnosti systému řízení a hodnocení procesů a činností, které jsou prováděny dodavatelským způsobem, a
f) popis způsobu a četnosti provádění aktualizací
programu systému řízení.

1. práv, povinností a vzájemných vztahů pracovníků, kteří plánují, řídí, ověřují a hodnotí
procesy a činnosti,
2. vzájemných vazeb a členění útvarů podílejících se na plánování, řízení, provádění, přezkoumání, ověření a validaci procesů a činností,
3. způsobu vnitřní komunikace a komunikace
s dodavatelem výrobku nebo služby a s Úřadem,
4. způsobu zajištění plnění požadavků této vyhlášky vztahujících se k povolované činnosti,
včetně jednoznačné identifikace dokumentace, podle které se tyto požadavky zajišťují,
5. způsobu hodnocení účinnosti systému řízení
a procesů a činností, včetně popisu principů
zajištění nezávislosti hodnocení systému řízení a vlastního hodnocení a zaznamenávání
výsledku hodnocení,
6. způsobu ověřování schopnosti dodavatele
výrobku nebo služby dodávat požadovaný
výrobek nebo službu, včetně způsobu zajišťování kvality výrobku nebo služby, a plnit
požadavky na zajištění jaderné bezpečnosti,
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§ 17
Systém řízení při provádění
nebo zajišťování činností v rámci
expozičních situací
Systém řízení při provádění nebo zajišťování
činností v rámci expozičních situací na pracovištích
III. kategorie musí splňovat požadavky § 3 až 5, § 7
až 12, § 14 písm. b) až e), § 15 odst. 1 a § 16.
§ 18
Oznámení
Tato vyhláška byla oznámena v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů
a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.
§ 19
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Předsedkyně:
Ing. Drábová, Ph.D., v. r.
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409
VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2016
o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany,
zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví
podle § 236 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon,
k provedení § 24 odst. 7, § 31 odst. 6, § 32 odst. 10,
§ 33 odst. 8 a § 70 odst. 2 písm. a):
§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Euratomu1) a upravuje
a) obsah dokumentace k povolení odborné přípravy, další odborné přípravy vybraných pracovníků a přípravy osob zajišťujících radiační
ochranu registranta,
b) výčet činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany,
c) druh a stupeň požadovaného vzdělání pro jednotlivé činnosti,
d) typ a délku odborné praxe pro jednotlivé činnosti,
e) náplň a způsob provádění odborné přípravy pro
jednotlivé činnosti,
f) výkonové a osobnostní charakteristiky, které
jsou předpokladem pro výkon činnosti zvláště
důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, a způsob ověřování osobnostní způsobilosti,
g) rozsah, obsah a způsob provedení zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro jednotlivé činnosti a způsob jejího hodnocení,
h) podmínky opakování zkoušky
zvláštní odbornou způsobilost,

ověřující

i) délku trvání oprávnění k vykonávání činností
zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti,

1

j) náplň další odborné přípravy a způsob a četnost
jejího provádění,
k) interval pravidelného ověřování osobnostní
způsobilosti držitele oprávnění k vykonávání
činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti,
l) doby nevykonávání činností, které jsou předpokladem zrušení oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, a
m) rozsah, způsob a četnost provádění přípravy
osoby zajišťující radiační ochranu registranta.
§2
Činnosti zvláště důležité z hlediska
jaderné bezpečnosti
[K § 31 odst. 6 písm. a) atomového zákona]
(1) Činností zvláště důležitou z hlediska jaderné bezpečnosti vykonávanou na jaderně energetickém zařízení s tepelným výkonem větším
než 50 MW (dále jen „jaderně energetické zařízení“)
je
a) řízení uvádění do provozu a provozu jaderně
energetického zařízení a samostatné odstavení
jaderného reaktoru a dohled nad nimi, včetně
manipulací na blokové dozorně a záložním pracovišti blokové dozorny,
b) řízení uvádění do provozu a provozu jednoho
reaktorového bloku a samostatné odstavení jaderného reaktoru a dohled nad ním, včetně manipulací na blokové dozorně a záložním pracovišti blokové dozorny,
c) manipulace na blokové dozorně a záložním pra-

) Směrnice ze dne 5. března 1962 o volném přístupu ke kvalifikovaným povoláním v oblasti jaderné energie.
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.
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covišti blokové dozorny týkající se primární
části reaktorového bloku, včetně
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1. dohlížející osoba, nebo

1. samostatného odstavení jaderného reaktoru a

2. osoba s přímým dohledem nad radiační
ochranou,

2. řízení uvádění do provozu a provozu primární části reaktorového bloku a dohledu
nad nimi,

b) řízení a vykonávání hodnocení vlastností zdroje
ionizujícího záření podle § 9 odst. 2 písm. f)
bodu 8 atomového zákona, nebo

d) manipulace na blokové dozorně a záložním pracovišti blokové dozorny týkající se sekundární
části reaktorového bloku, včetně řízení uvádění
do provozu a provozu a dohledu nad nimi,

c) řízení vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany podle § 9 odst. 2 písm. h)
bodů 1 až 3 a 5 až 7 atomového zákona.

e) řízení provádění jednotlivých kroků testů fyzikálního a energetického spouštění na blokové
dozorně, nebo
f) řízení manipulací s jednotlivými palivovými
soubory uvnitř reaktorového bloku mimo uzel
čerstvého paliva a dohled nad nimi.
(2) Činností zvláště důležitou z hlediska jaderné bezpečnosti vykonávanou na výzkumném jaderném zařízení je
a) manipulace na dozorně, řízení provádění jednotlivých kroků testů fyzikálního a energetického spouštění jaderného reaktoru a řízení dalších spouštěcích prací a dohled nad nimi,
b) manipulace na dozorně, řízení uvádění do provozu a provozu jaderného reaktoru a dohled
nad nimi, řízení manipulací s jaderným palivem
v aktivní zóně jaderného reaktoru a dohled nad
nimi a řízení činnosti směny a dohled nad ní,
c) řízení sestavení a uspořádání aktivní zóny jaderného reaktoru a dohled nad nimi, provádění fyzikálních měření v průběhu fyzikálního a energetického spouštění jaderného reaktoru a řízení
základního kritického experimentu a dohled
nad ním, nebo
d) manipulace na dozorně a řízení uvádění do provozu a provozu jaderného reaktoru a dohled
nad nimi.
§3
Činnosti zvláště důležité z hlediska
radiační ochrany

§4
Druh a stupeň vzdělání pro činnosti zvláště
důležité z hlediska jaderné bezpečnosti
[K § 31 odst. 6 písm. b) atomového zákona]
(1) Pro udělení oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti na jaderně energetickém zařízení je požadováno pro činnost uvedenou
a) v § 2 odst. 1 písm. a) až c), e) a f) vysokoškolské
vzdělání získané ve studijních programech v oblasti elektrotechnika, energetika, fyzika, chemie
nebo strojírenství, technologie a materiály a
b) v § 2 odst. 1 písm. d)
1. vysokoškolské vzdělání získané ve studijních
programech v oblasti elektrotechnika, energetika, fyzika, chemie nebo strojírenství,
technologie a materiály, nebo
2. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání strojírenství a strojírenská výroba, elektrotechnika, technická chemie nebo
obecně odborná příprava.
(2) Pro udělení oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti na výzkumném jaderném zařízení je požadováno pro činnost uvedenou
a) v § 2 odst. 2 písm. a) a c) vysokoškolské vzdělání získané ve studijních programech v oblasti
elektrotechnika, energetika, fyzika, chemie nebo
strojírenství, technologie a materiály a
b) v § 2 odst. 2 písm. b) a d)

Činností zvláště důležitou z hlediska radiační
ochrany je

1. vysokoškolské vzdělání získané ve studijních
programech v oblasti elektrotechnika, energetika, fyzika, chemie nebo strojírenství,
technologie a materiály, nebo

a) vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako

2. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání strojírenství a strojírenská vý-

[K § 31 odst. 6 písm. a) atomového zákona]
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roba, elektrotechnika, technická chemie nebo
obecně odborná příprava.
§5
Typ a délka odborné praxe pro činnosti zvláště
důležité z hlediska jaderné bezpečnosti
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getickém zařízení musí být prováděna následujícím
způsobem:
a) pro činnost uvedenou v § 2 odst. 1 písm. a) a b)
1. teoretická příprava obsahující informace
podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,

[K § 31 odst. 6 písm. c) atomového zákona]

2. výcvik na plnorozsahovém simulátoru v délce
5 výcvikových dnů a

(1) Pro udělení oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti na jaderně energetickém zařízení je požadován
pro činnost uvedenou

3. zácvik do činnosti zvláště důležité z hlediska
jaderné bezpečnosti v délce 20 výcvikových
dnů,

a) v § 2 odst. 1 písm. a) výkon činnosti podle § 2
odst. 1 písm. b) po dobu 2 let,
b) v § 2 odst. 1 písm. b) výkon činnosti podle § 2
odst. 1 písm. c) po dobu 1 roku a podle § 2
odst. 1 písm. d) po dobu 1 roku a
c) v § 2 odst. 1 písm. d) výkon činnosti na souvisejících funkcích po dobu 4 let v případě
vzdělání podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 2.
(2) Pro udělení oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti na výzkumném jaderném zařízení je požadován pro činnost uvedenou
a) v § 2 odst. 2 písm. a) výkon činnosti podle § 2
odst. 2 písm. b) po dobu 1 roku a podle § 2
odst. 2 písm. c) po dobu 1 roku,
b) v § 2 odst. 2 písm. b) výkon činnosti podle § 2
odst. 2 písm. d) po dobu 2 let,
c) pro činnost uvedenou v § 2 odst. 2 písm. c) výkon činnosti v oboru s příbuzným předmětem
po dobu 2 let, nebo
d) v § 2 odst. 2 písm. d)
1. výkon činnosti v oboru s příbuzným předmětem po dobu 2 let v případě vzdělání
podle § 4 odst. 2 písm. b) bodu 1, nebo
2. výkon činnosti v oboru s příbuzným předmětem po dobu 3 let v případě vzdělání
podle § 4 odst. 2 písm. b) bodu 2.
§6
Náplň a způsob provádění odborné přípravy
pro činnosti zvláště důležité z hlediska
jaderné bezpečnosti

b) pro činnost uvedenou v § 2 odst. 1 písm. c) a d)
1. teoretická příprava obsahující informace
podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,
2. stáž na jaderném zařízení v délce 25 výcvikových dnů, nejde-li o přechod z jiné činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti,
3. výcvik na plnorozsahovém simulátoru v délce
25 výcvikových dnů, nejde-li o přechod z jiné
činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné
bezpečnosti,
4. výcvik na plnorozsahovém simulátoru v délce
5 výcvikových dnů, jde-li o přechod z jiné
činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné
bezpečnosti,
5. zácvik do činnosti zvláště důležité z hlediska
jaderné bezpečnosti v délce 25 výcvikových
dnů, nejde-li o přechod z jiné činnosti zvláště
důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, a
6. zácvik do činnosti zvláště důležité z hlediska
jaderné bezpečnosti v délce 20 výcvikových
dnů, jde-li o přechod z jiné činnosti zvláště
důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, a
c) pro činnost uvedenou v § 2 odst. 1 písm. e) a f)
1. teoretická příprava obsahující informace podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,
2. stáž na jaderném zařízení v délce 25 výcvikových dnů, nejde-li o přechod z jiné činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti,

[K § 31 odst. 6 písm. d) atomového zákona]

3. zácvik do činnosti zvláště důležité z hlediska
jaderné bezpečnosti v délce 25 výcvikových
dnů, nejde-li o přechod z jiné činnosti zvláště
důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, a

(1) Odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti na jaderně ener-

4. zácvik do činnosti zvláště důležité z hlediska
jaderné bezpečnosti v délce 20 výcvikových

Strana 6374

Sbírka zákonů č. 409 / 2016

dnů, jde-li o přechod z jiné činnosti zvláště
důležité z hlediska jaderné bezpečnosti.
(2) Odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti na výzkumném
jaderném zařízení musí být prováděna následujícím
způsobem:
a) pro činnost uvedenou v § 2 odst. 2 písm. a) a b)
1. teoretická příprava obsahující informace podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,
2. stáž na jaderném zařízení v délce 25 výcvikových dnů, nejde-li o přechod z jiné činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti,
3. zácvik do činnosti zvláště důležité z hlediska
jaderné bezpečnosti v délce 25 výcvikových
dnů, nejde-li o přechod z jiné činnosti zvláště
důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, a
4. zácvik do činnosti zvláště důležité z hlediska
jaderné bezpečnosti v délce 20 výcvikových
dnů, jde-li o přechod z jiné činnosti zvláště
důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, a
b) pro činnost uvedenou v § 2 odst. 2 písm. c) a d)
1. teoretická příprava obsahující informace podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,
2. stáž na jaderném zařízení v délce 25 výcvikových dnů, nejde-li o přechod z jiné činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti,
3. zácvik do činnosti zvláště důležité z hlediska
jaderné bezpečnosti v délce 25 výcvikových
dnů, nejde-li o přechod z jiné činnosti zvláště
důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, a
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§7
Druh a stupeň vzdělání pro činnosti zvláště
důležité z hlediska radiační ochrany
[K § 31 odst. 6 písm. b) atomového zákona]
Pro udělení oprávnění k vykonávání činností
zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany je požadováno následující vzdělání:
a) vysokoškolské vzdělání pro vykonávání soustavného dohledu jako dohlížející osoba na pracovišti při radiační činnosti s významným zdrojem ionizujícího záření, který je používán pro
lékařské ozáření,
b) vysokoškolské vzdělání pro vykonávání soustavného dohledu jako dohlížející osoba
1. na pracovišti III. kategorie, na kterém se neprovádí lékařské ozáření,
2. na pracovišti IV. kategorie, nebo
3. při vyřazování z provozu pracoviště podle
bodu 1 nebo 2,
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou pro vykonávání soustavného dohledu jako dohlížející
osoba při poskytování služeb v kontrolovaném
pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie,
d) vysokoškolské vzdělání získané ve studijním
programu v oboru radiologická fyzika nebo
způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání radiologického fyzika pro řízení
hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření
používaného při lékařském ozáření, který je
1. mamografickým rentgenovým zařízením,
2. zařízením výpočetní tomografie,
3. rentgenovým zařízením vybaveným funkcí
digitální subtrakční angiografie, nebo
4. používán v radioterapii,

4. zácvik do činnosti zvláště důležité z hlediska
jaderné bezpečnosti v délce 20 výcvikových
dnů, jde-li o přechod z jiné činnosti zvláště
důležité z hlediska jaderné bezpečnosti.

e) vysokoškolské vzdělání pro řízení hodnocení
vlastností významného zdroje ionizujícího záření používaného při lékařském ozáření, jiného
než uvedeného v písmenu d),

(3) Odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti musí odpovídat
typu jaderného zařízení, na kterém bude činnost vykonávána.

f) vysokoškolské vzdělání získané ve studijních
programech v oblasti biologie a ekologie, elektrotechnika, energetika, fyzika, chemie, informační technologie, kybernetika a technologie,
matematika a statistika, stavebnictví, strojírenství a materiály, těžba a zpracování nerostných
surovin, vědy o zemi, veterinární lékařství, veterinární hygiena, všeobecné lékařství a zubní

(4) Náplň odborné přípravy pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti stanoví
příloha č. 1 k této vyhlášce.
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lékařství nebo zemědělství pro řízení vykonávání služeb významných z hlediska radiační
ochrany, kterými jsou

ochrany podle § 9 odst. 2 písm. h) bodů 2, 5, 6
a 7 atomového zákona, vykonávání pracovních
úkonů tvořících tuto činnost po dobu 1 roku,

1. provádění osobní dozimetrie,

1. u držitele povolení, při jehož povolené činnosti je daná činnost zvláště důležitá z hlediska radiační ochrany prováděna, a

2. stanovování osobních dávek pracovníků na
pracovišti s možností zvýšeného ozáření
z přírodního zdroje záření,
3. stanovování osobních dávek pracovníků na
pracovišti s možným zvýšeným ozářením
z radonu, nebo
4. měření a hodnocení obsahu radionuklidů
v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště
s možností zvýšeného ozáření z přírodního
zdroje záření,
g) vysokoškolské vzdělání pro řízení vykonávání
služby významné z hlediska radiační ochrany,
kterou je monitorování
1. pracoviště III. kategorie nebo pracoviště
IV. kategorie,
2. výpustí z pracoviště podle bodu 1,
3. okolí pracoviště podle bodu 1,
4. okolí úložiště radioaktivního odpadu po
uzavření úložiště radioaktivního odpadu,
5. odvalu, odkaliště nebo jiného zbytku po činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu nebo po jiné hornické činnosti
doprovázené výskytem radioaktivního nerostu, nebo
6. pro účely umísťování nebo výstavby jaderného zařízení a
h) střední vzdělání s maturitní zkouškou pro jinou
činnost zvláště důležitou z hlediska radiační
ochrany.
§8
Typ a délka odborné praxe pro činnosti zvláště
důležité z hlediska radiační ochrany
[K § 31 odst. 6 písm. c) atomového zákona]
Pro udělení oprávnění k vykonávání činností
zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany je požadováno pro
a) činnost uvedenou v § 3 písm. a), s výjimkou
činnosti vykonávané na pracovišti, kde je používáno průmyslové stabilní měřidlo, a v § 3
písm. b) a c), s výjimkou činnosti řízení vykonávání služeb významných z hlediska radiační

2. pod dohledem držitele oprávnění k vykonávání této nebo obdobné činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, nebo
b) činnost neuvedenou v písmenu a) vykonávání
pracovních úkonů tvořících jinou činnost
v rámci expozičních situací po dobu 3 měsíců.
§9
Náplň a způsob provádění odborné přípravy
pro činnosti zvláště důležité z hlediska
radiační ochrany
[K § 31 odst. 6 písm. d) atomového zákona]
(1) Odbornou přípravou pro činnosti zvláště
důležité z hlediska radiační ochrany je absolvování
vzdělávacího kurzu v délce 20 hodin vyučovacího
času.
(2) Náplň odborné přípravy pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany stanoví příloha č. 2 k této vyhlášce.
§ 10
Výkonové a osobnostní charakteristiky,
které jsou předpokladem pro výkon činnosti
zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti
[K § 31 odst. 6 písm. e) atomového zákona]
(1) Výkonové charakteristiky, které jsou předpokladem pro výkon činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, jsou
a) intelektové schopnosti v pásmu průměru až
nadprůměru,
b) průměrná až vyšší úroveň poznávacích procesů,
c) rezistence vůči percepční zátěži,
d) rezistence vůči monotonii a
e) spolehlivost rozhodovacích procesů a pracovního výkonu.
(2) Osobnostní charakteristiky, které jsou
předpokladem pro výkon činnosti zvláště důležité
z hlediska jaderné bezpečnosti, jsou
a) emoční stabilita,
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b) odolnost vůči zátěži,
c) vyšší úroveň sebekontroly,
d) disciplinovanost,
e) odpovědné postoje,
f) rozvinutá schopnost anticipace,
g) absence sklonů k agresivnímu, rizikovému nebo
impulzivnímu jednání a
h) absence psychopatologické symptomatiky.
§ 11
Ověřování osobnostní způsobilosti
[K § 31 odst. 6 písm. e) atomového zákona]
(1) Osobnostní způsobilost je ověřována formou komplexního psychologického vyšetření.
(2) Komplexní psychologické vyšetření musí
být provedeno psychologem, který je absolventem
jednooborového magisterského studia psychologie.
(3) Komplexní psychologické vyšetření musí
být provedeno v rozsahu ověřujícím výkonové
a osobnostní charakteristiky podle § 10 a zahrnovat
a) anamnestický dotazník,
b) strukturovaný rozhovor,
c) testy intelektových schopností,
d) osobnostní dotazníky,
e) testy speciálních schopností a
f) projektivní metody.
(4) Psycholog vydává doklad o osobnostní
způsobilosti na základě výsledku komplexního psychologického vyšetření. Závěr o výsledku komplexního psychologického vyšetření uvedený v tomto
dokladu zní
a) „Osobnostně způsobilý“, je-li výsledek plně
v souladu s požadavky § 10,
b) „Osobnostně způsobilý s výhradou“, je-li výsledek v souladu s požadavky § 10 do té míry,
že umožňuje plný výkon činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti po omezenou dobu, nebo
c) „Osobnostně nezpůsobilý“, není-li výsledek
v souladu s požadavky § 10 alespoň do té míry,
že umožňuje plný výkon činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti po omezenou dobu.
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§ 12
Interval pravidelného ověřování osobnostní
způsobilosti držitele oprávnění k vykonávání
činnosti zvláště důležité z hlediska
jaderné bezpečnosti
[K § 33 odst. 8 písm. b) atomového zákona]
Interval pravidelného ověřování osobnostní
způsobilosti držitele oprávnění k vykonávání
činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti je
a) 2 roky v případě činnosti podle § 2 odst. 1, jestliže jeho osobnostní způsobilost je podle posledního ověřování hodnocena závěrem „Osobnostně způsobilý“,
b) 4 roky v případě činnosti podle § 2 odst. 2, jestliže jeho osobnostní způsobilost je podle
posledního ověřování hodnocena závěrem
„Osobnostně způsobilý“, nebo
c) 1 rok, jestliže jeho osobnostní způsobilost je
podle posledního ověřování hodnocena závěrem „Osobnostně způsobilý s výhradou“.
§ 13
Zkouška ověřující zvláštní odbornou způsobilost
pro činnosti zvláště důležité z hlediska
jaderné bezpečnosti
[K § 32 odst. 10 písm. a) atomového zákona]
(1) Zkouška ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti musí být provedena v následujícím
rozsahu:
a) zkouška na plnorozsahovém simulátoru pro
činnost podle § 2 odst. 1 písm. a) až d),
b) písemná část zkoušky,
c) ústní část zkoušky a
d) praktická část zkoušky, nejedná-li se o udělení
oprávnění k vykonávání činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti v případě,
kdy předchozí oprávnění k vykonávání téže
činnosti zaniklo uplynutím doby.
(2) Zkouška ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti může být provedena jako integrovaná zkouška v rozsahu ústní části zkoušky
a zkoušky na plnorozsahovém simulátoru (dále jen
„integrovaná zkouška“), jde-li o činnost podle
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a) § 2 odst. 1 písm. a) nebo b) v případě, kdy předchozí oprávnění k vykonávání téže činnosti zaniklo uplynutím doby, na kterou bylo uděleno,
nebo
b) § 2 odst. 1 písm. c) nebo d) v případě, kdy nejméně 2 předchozí oprávnění k vykonávání téže
činnosti zanikla uplynutím doby, na kterou
byla udělena.
(3) Žadatel vykoná část zkoušky ověřující
zvláštní odbornou způsobilost podle odstavce 1
písm. c) a d) poté, co úspěšně vykonal části zkoušky
ověřující zvláštní odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. a), je-li vyžadována, a odstavce 1
písm. b).
(4) Je-li vyžadována zkouška na plnorozsahovém simulátoru, koná se nejvýše 6 měsíců před ústní
částí zkoušky. Písemná část zkoušky se koná nejvýše
6 měsíců před ústní částí zkoušky.
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3. dobrého výsledku stupněm 3, nebo
4. nevyhovujícího výsledku stupněm 4 a
b) písemná část zkoušky a praktická část zkoušky
stupněm „vyhověl“ nebo „nevyhověl“.
(2) Žadatel úspěšně složí zkoušku ověřující
zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště
důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, pokud při
ní podle celkového hodnocení dosáhne vyhovujícího
výsledku.
(3) Žadatel dosahuje podle celkového hodnocení zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné
bezpečnosti vyhovujícího výsledku, jestliže
a) zkouška na plnorozsahovém simulátoru je hodnocena stupněm 1 až 3,
b) ústní část zkoušky je hodnocena stupněm 1 až 3,
c) písemná část zkoušky je hodnocena stupněm
„vyhověl“ a

(5) Jde-li o prvé udělení oprávnění k vykonávání
činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti, ústní část zkoušky se provádí jako standardní ústní část zkoušky.

d) praktická část zkoušky je hodnocena stupněm
„vyhověl“.

(6) Obsah zkoušky ověřující zvláštní odbornou
způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska
jaderné bezpečnosti stanoví příloha č. 3 k této vyhlášce.

(4) Celkové hodnocení zkoušky ověřující
zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště
důležité z hlediska jaderné bezpečnosti provádí zkušební komise v případě

(7) Postup při provádění zkoušky ověřující
zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště
důležité z hlediska jaderné bezpečnosti stanoví příloha č. 4 k této vyhlášce.

a) vyhovujícího výsledku stupněm 1, 2 nebo 3,
nebo

§ 14
Hodnocení zkoušky ověřující zvláštní
odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité
z hlediska jaderné bezpečnosti a podmínky
jejího opakování
[K § 32 odst. 10 písm. a) a b) atomového zákona]
(1) Zkušební komise provádí hodnocení částí
zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost
pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti následujícím způsobem:
a) zkouška na plnorozsahovém simulátoru a ústní
část zkoušky stupněm 1 až 4, a to v případě
1. výborného výsledku stupněm 1,
2. velmi dobrého výsledku stupněm 2,

b) nevyhovujícího výsledku stupněm 4.
(5) Postupy hodnocení částí zkoušky ověřující
zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště
důležité z hlediska jaderné bezpečnosti stanoví příloha č. 5 k této vyhlášce.
(6) V případě opakování zkoušky ověřující
zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště
důležité z hlediska jaderné bezpečnosti v rámci 12 měsíců od podání žádosti není žadatel povinen
absolvovat části této zkoušky, které byly při minulých pokusech o úspěšné složení hodnoceny stupněm „vyhověl“ nebo stupněm 1 až 3. Tyto části se
pro účely celkového hodnocení aktuálního pokusu
o úspěšné složení zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti hodnotí stupněm, který
byl dosažen při minulých pokusech o úspěšné složení.
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§ 15
Zkouška ověřující zvláštní odbornou způsobilost
pro činnosti zvláště důležité z hlediska
radiační ochrany
[K § 32 odst. 10 písm. a) atomového zákona]
(1) Zkouška ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany musí být provedena v následujícím
rozsahu:
a) písemná část zkoušky,
b) ústní část zkoušky a
c) praktická část zkoušky, jde-li o hodnocení
vlastností zdrojů ionizujícího záření v
1. radioterapii,
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(4) Celkově lze výkon žadatele hodnotit stupněm „vyhověl“, jestliže jsou všechny části zkoušky
ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti
zvláště důležité z hlediska radiační ochrany hodnoceny stupněm „vyhověl“.
(5) V případě opakování zkoušky ověřující
zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště
důležité z hlediska radiační ochrany v rámci 12 měsíců od podání žádosti není žadatel povinen absolvovat části této zkoušky, které byly při minulých pokusech o úspěšné složení hodnoceny stupněm „vyhověl“. Tyto části se pro účely celkového hodnocení
posledního pokusu o úspěšné složení zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti
zvláště důležité z hlediska radiační ochrany hodnotí
stupněm „vyhověl“.

2. radiodiagnostice,
§ 17

3. intervenční radiologii, nebo
4. veterinární medicíně.
(2) Obsah zkoušky ověřující zvláštní odbornou
způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska
radiační ochrany stanoví příloha č. 6 k této vyhlášce.

Délka trvání oprávnění k vykonávání činností
zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti
[K § 32 odst. 10 písm. c) atomového zákona]

§ 16

(1) Délka trvání oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti je v případě prvého udělení oprávnění 2 roky.

Hodnocení zkoušky ověřující zvláštní odbornou
způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska
radiační ochrany a podmínky jejího opakování

(2) Délka trvání oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti je

[K § 32 odst. 10 písm. a) a b) atomového zákona]
(1) Zkušební komise provádí hodnocení částí
zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost
pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační
ochrany v závislosti na výkonu žadatele stupněm
„vyhověl“ nebo „nevyhověl“. Postup hodnocení
částí zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační
ochrany v závislosti na výkonu žadatele stanoví příloha č. 6 k této vyhlášce.
(2) Žadatel úspěšně složí zkoušku ověřující
zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště
důležité z hlediska radiační ochrany, pokud při ní
podle celkového hodnocení dosáhne vyhovujícího
výsledku.
(3) Celkové hodnocení zkoušky ověřující
zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště
důležité z hlediska radiační ochrany provádí zkušební komise v závislosti na výkonu žadatele stupněm „vyhověl“ nebo „nevyhověl“.

a) pro prvé opětovné udělení oprávnění k výkonu
téže činnosti podle § 2 odst. 1 písm. a) až f)
a odst. 2 písm. a) až d), je-li celkové hodnocení
zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti
1. stupně 1, 4 roky,
2. stupně 2, 3 roky, nebo
3. stupně 3, 2 roky,
b) pro druhé opětovné udělení oprávnění k výkonu
téže činnosti podle § 2 odst. 1 písm. a), b), e) a f)
a odst. 2 písm. a) až c), je-li celkové hodnocení
zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti
1. stupně 1, 6 let,
2. stupně 2, 4 roky, nebo
3. stupně 3, 2 roky a
c) pro třetí a další opětovné udělení oprávnění
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k výkonu téže činnosti podle § 2 odst. 1
písm. a), b), e) a f) a odst. 2 písm. a) až c), je-li
celkové hodnocení zkoušky ověřující zvláštní
odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti
1. stupně 1, 8 let,
2. stupně 2, 4 roky, nebo
3. stupně 3, 2 roky.
§ 18
Další odborná příprava
[K § 33 odst. 8 písm. a) atomového zákona]
(1) Další odborná příprava pro činnosti zvláště
důležité z hlediska jaderné bezpečnosti musí být
prováděna
a) absolvováním teoretické přípravy obsahující informace podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,
v délce 4 dnů za kalendářní rok a
b) pro činnost podle § 2 odst. 1 písm. a) až d) výcvikem na plnorozsahovém simulátoru v délce
10 výcvikových dnů za kalendářní rok.
(2) Náplň další odborné přípravy pro činnosti
zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce.
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b) § 2 odst. 1 písm. e) a f) více než 18 po sobě
jdoucích měsíců, nebo
c) § 2 odst. 2 více než 12 po sobě jdoucích měsíců.
(2) Dobou nevykonávání činností, která je
předpokladem zrušení oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany,
je v případě
a) hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření
a řízení vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany více než 5 po sobě jdoucích let, nebo
b) činnosti zvláště důležité z hlediska radiační
ochrany neuvedené v písmenu a) více než 30
po sobě jdoucích let.
§ 20
Příprava osoby zajišťující radiační
ochranu registranta
[K § 70 odst. 2 písm. a) atomového zákona]
(1) Příprava osoby zajišťující radiační ochranu
registranta musí být prováděna absolvováním vzdělávacího kurzu v délce 6 hodin vyučovacího času
u držitele povolení podle § 9 odst. 6 písm. b) atomového zákona.
(2) Vzdělávací kurz podle odstavce 1 musí být
absolvován každých 5 let.

(3) Další odborná příprava pro činnosti zvláště
důležité z hlediska radiační ochrany musí být prováděna absolvováním vzdělávacího kurzu v délce
6 hodin vyučovacího času.

(3) Náplň vzdělávacího kurzu podle odstavce 1
stanoví příloha č. 7 k této vyhlášce.

(4) Vzdělávací kurz podle odstavce 3 musí být
absolvován každých 5 let.

§ 21

(5) Náplň další odborné přípravy pro činnosti
zvláště důležité z hlediska radiační ochrany stanoví
příloha č. 2 k této vyhlášce.

Obsah dokumentace k povolení odborné přípravy,
další odborné přípravy vybraných pracovníků
a přípravy osob zajišťujících radiační ochranu
registranta

§ 19

(K § 24 odst. 7 atomového zákona)

Doba vedoucí ke zrušení oprávnění k vykonávání
činností zvláště důležitých z hlediska jaderné
bezpečnosti a radiační ochrany

(1) Obsahem dokladů dokumentujících organizační a technickou způsobilost je popis způsobu personálního a technického zajištění.

[K § 33 odst. 8 písm. c) atomového zákona]

(2) Obsahem dokladů dokumentujících způsob
přípravy jsou výcvikové programy stanovující
obsah, rozsah, cíle a způsob provádění přípravy,
včetně

(1) Dobou nevykonávání činností, která je
předpokladem zrušení oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti, je v případě činnosti podle
a) § 2 odst. 1 písm. a) až d) více než 6 po sobě
jdoucích měsíců,

a) osnov přípravy,
b) metodiky výuky, včetně postupů pro hodnocení a analýzu procesu výuky,
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c) způsobu ověřování znalostí pracovníka získaných v procesu přípravy a
d) způsobu ověřování dovedností pracovníka získaných v procesu přípravy.
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kých a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaných v České republice pro
výkon regulovaných činností náležejících do působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, se
zrušuje.

§ 22

§ 23

Zrušovací ustanovení

Účinnost

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 193/2005 Sb., o stanovení seznamu teoretic-

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Předsedkyně:
Ing. Drábová, Ph.D., v. r.
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Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový
servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ,
Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o.,
Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka,
Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání
z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady
předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu
odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická
osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně
č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

