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Anotace 
 
Příspěvek je věnován stěžejním proměnným ve vztahu k prevenci závažných havárií, 
s důrazem na situaci v České republice (právní rámec, organizační uchopení atd.). 
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Prevence vzniku závažných havárií 
 

V rámci České republiky je obdobně jako u problematiky nakládání s nebezpečnými 
látkami a směsmi je vycházeno ze závazných dokumentů Evropské unie. Jedná se především 
o Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole 
nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném 
zrušení směrnice Rady 96/82/ES (SEVESO III). 

 
Z této směrnice vychází zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií 

způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi 
(zákon o prevenci závažných havárií) a na něj navazující vyhlášky: 

  

 Vyhláška č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické 
ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B, 

 Vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování  
a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu  
a jeho struktuře, 

 Vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu 
informací poskytovaných zpracovateli posudku, 

 Vyhláška č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku 
závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie, 

 Vyhláška č. 229/2015 Sb., o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol  
a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole. 

 
Dále pak další metodiky, směrnice a interní akty řízení. 

 
Význam zákona č. 224/2015 Sb., na prevenci vzniku závažných havárií1 

 
Z hlediska systému prevence závažných havárií se v důvodové zprávě k tomuto 

zákonu zákon uvádí, že stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty, v nichž jsou 
umístěny vybrané nebezpečné chemické látky nebo směsi: 

 

 pro stanovení působnosti zákona o prevenci závažných havárií je určující příloha č. 1 
k tomuto zákonu. 

 
V této příloze jsou zahrnuty dvě tabulky vymezující vybrané nebezpečné chemické 

látky nebo směsi, jejichž umístění v objektu ve stanoveném množství podřazuje tento objekt 
pod režim zákona o prevenci závažných havárií; 

Tabulka I vymezuje vybrané nebezpečné chemické látky a směsi pomocí jejich 
klasifikace nebezpečnosti provedené v souladu s tzv. nařízením CLP: tzn. látky a směsi 
klasifikované jako nebezpečné a zařazené v některé z uvedených kategorií nebezpečnosti 
zakládají působnost zákona o prevenci závažných havárií; 

                                                           
1 Sněmovní tisk 399/0, část č. 1/8, Vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií – Evropská unie. 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=399&CT1=0 
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Tabulka II uvádí jmenovitý seznam vybraných nebezpečných chemických látek 
a směsí, které zakládají působnost zákona o prevenci závažných havárií bez ohledu na jejich 
klasifikaci nebezpečnosti; 

V obou tabulkách jsou současně pro každou z vybraných nebezpečných chemických 
látek či směsí uvedeny limity, jejichž překročení působnost zákona o prevenci závažných 
havárií zakládá. 

Objekty, v nichž jsou umístěny vybrané nebezpečné chemické látky nebo směsi 
v množství překračujícím stanovený limit, se v závislosti na tomto množství zařazují do dvou 
skupin: 

 

 do skupiny A jsou zařazovány objekty, v nichž jsou vybrané nebezpečné chemické 
látky nebo směsi umístěny v množstvích vyšších než nižší limit a zároveň nižších než 
vyšší limit; 

 do skupiny B jsou zařazovány objekty, v nichž jsou vybrané nebezpečné chemické 
látky nebo směsi umístěny ve množstvích přesahujících vyšší limit. 

 
V závislosti na této kategorizaci objektů se pak liší rozsah povinností ukládaných 

zákonem o prevenci závažných havárií jejich provozovatelům. 
Provozovatelé objektů obou skupin jsou povinni zpracovávat bezpečnostní 

dokumentaci, která představuje souhrn základních informací o objektu a v něm umístěných 
nebezpečných látkách a směsích, posouzení rizik, jež z umístění těchto látek a směsí 
v objektu vyplývají, stanovení politiky prevence závažných havárií a popisu systému řízení 
rizik. Bezpečností dokumentace má představovat systém opatření, která mají zabránit tomu, 
aby v objektu k závažné havárii vůbec došlo, případně, pokud v objektu k závažné havárii 
dojde, aby její průběh byl zvládnut a aby její následky byly co možná nejvíce zmírněny. 

Na provozovatele objektů zařazených do skupiny A jsou ohledně bezpečnostní 
dokumentace kladeny nižší nároky, než je tomu v případě objektů zařazených do skupiny B: 
provozovatelé objektů zařazených do skupiny A zpracovávají bezpečnostní program 
prevence závažných havárií; provozovatelé objektů zařazených do skupiny B zpracovávají 
rozsáhlejší a podrobnější bezpečnostní zprávu. S ohledem na technický charakter těchto 
dokumentů předpokládá předkladatel pro podrobnější vymezení jejich obsahových 
náležitostí přijetí prováděcího právního předpisu. 

Provozovatelé objektů zařazených do skupiny B jsou povinni, kromě bezpečnostní 
dokumentace, zpracovávat, resp. podílet se na zpracování rovněž havarijních plánů. Havarijní 
plány představují základní dokumenty, podle nichž se postupuje v případě, že dojde ke 
vzniku závažné havárie. Vnitřní havarijní plán zpracovává sám provozovatel objektu 
zařazeného do skupiny B a stanoví v něm opatření přijímaná v případě vzniku závažné 
havárie uvnitř objektu za účelem zmírnění jejích následků; vnější havarijní plán se zpracovává 
pro oblast vymezenou v okolí objektu zařazeného do skupiny B (tzv. zóna havarijního 
plánování) a stanoví se v něm opatření přijímaná v případě vzniku závažné havárie mimo 
objekt (např. vyrozumění a varování obyvatelstva, provádění případné evakuace, 
dekontaminace apod.). Zónu havarijního plánování stanovuje krajský úřad, vlastní havarijní 
plán zpracovává hasičský záchranný sbor kraje – provozovatel objektu zařazeného do 
skupiny B je však povinen se na těchto činnostech podílet a připravit pro stanovení zóny 
havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu podklady. 
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Provozovatelé obou skupin objektů jsou povinni sjednat pojištění odpovědnosti za 
škody vzniklé v důsledku závažné havárie tak, aby výše sjednaného limitu pojistného plnění 
odpovídala rozsahu možných následků závažné havárií, jak vyplývají ze zpracované 
bezpečnostní dokumentace. 

 
Informování veřejnosti 

 
V souladu s požadavky evropské legislativy je v návrhu zákona o prevenci závažných 

havárií věnována patřičná pozornost přístupu veřejnosti k informacím o rizicích spojených 
s nebezpečnými látkami a směsmi umístěnými v objektech. Každému je garantováno právo 
žádat informace o objektech, v nichž jsou vybrané nebezpečné látky a směsi umístěny 
v kvalifikovaných množstvích, a to postupem podle zákona o právu na informace o životním 
prostředí. Vedle toho jsou krajské úřady povinny aktivně zpřístupňovat informace o rizicích 
spojených s užíváním objektů, v nichž jsou umístěny vybrané nebezpečné látky nebo směsi,  
o bezpečnostních opatřeních přijímaných s cílem předcházet vzniku závažných havárií 
v těchto objektech a žádoucím chování obyvatel v případě, kdy k závažné havárie dojde; 
krajský úřad zpracovává takovouto informaci pro každý objekt zařazený do skupiny A nebo 
do skupiny B a tuto informaci vždy zveřejňuje na internetu. Informaci takto zpracovanou pro 
objekt zařazený do skupiny B je nadto krajský úřad povinen adresně distribuovat veřejnosti  
v zóně havarijního plánování (ve formě informačního letáku či brožury). Obdobně se 
zpracovává a poskytuje veřejnosti v zóně havarijního plánování rovněž informace o případné 
závažné havárii a jejích následcích. 

 
Kontrola a státní správa na úseku prevence závažných havárií 

 
Výkon státní správy na úseku prevence závažných havárií a kontrola dodržování 

povinností uložených zákonem o prevenci závažných havárií nebo na jeho základě jsou 
svěřeny poměrně velkému počtu správních orgánů. Ústředním správním úřadem při výkonu 
státní správy na úseku prevence závažných havárií je Ministerstvo životního prostředí. Úkoly 
související s oznamováním závažných havárií, jež pro Českou republiku vyplývají 
z mezinárodní Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států, plní 
Ministerstvo vnitra. Působnost na úseku prevence závažných havárií se dotýká rovněž státní 
báňské správy. 

Klíčovou roli při výkonu státní správy na úseku prevence závažných havárií sehrávají 
krajské úřady, které zejména: 

 

 rozhodují o zařazení objektu do příslušné skupiny; 

 schvalují bezpečnostní dokumentaci předkládanou provozovatelem objektu; 

 stanovují zónu havarijního plánování v okolí objektů zařazených do skupiny B; 

 jsou dotčeným orgánem na úseku prevence závažných havárií při projednávání 
územně plánovací dokumentace a v řízeních vedených podle stavebního zákona; 

 vydávají závazná stanoviska jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu v řízeních 
vedených podle stavebního zákona, která se týkají umisťování nových objektů, jejich 
uvádění do zkušebního provozu nebo užívání; 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656. 
Ing. Lubomír Polívka, Prevence vzniku závažných havárií (2018_D_09) 

 

 
5 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 zpracovávají a poskytují veřejnosti informace o objektech, v nichž jsou umístěny 
vybrané nebezpečné chemické látky nebo směsi, a o rizicích spojených s užíváním 
těchto objektů; 

 jsou jedním z orgánů kontrolujících dodržování povinností uložených zákonem  
o prevenci závažných havárií nebo na jeho základě. 

 
Kontrola dodržování povinností uložených zákonem o prevenci závažných havárií 

nebo na jeho základě je pak, vedle krajských úřadů, svěřena rovněž tzv. orgánům 
integrované inspekce, které zahrnují orgány státní báňské správy, orgány inspekce práce, 
krajské hygienické stanice a hasičské záchranné sbory krajů, koordinační úlohou je pak 
pověřena Česká inspekce životního prostředí. Kontrola se v objektech spadajících do 
působnosti zákona o prevenci závažných havárií provádí v pravidelných intervalech;  
v objektech zařazených do skupiny A se kontrola provádí nejméně jednou za 3 roky,  
v objektech zařazených do skupiny B pak nejméně jednou ročně. Česká inspekce životního 
prostředí však může harmonogram kontrol stanovit pro jednotlivé objekty odchylně, pokud 
plán kontrol vytvoří na základě systematického hodnocení nebezpečí závažné havárie,  
v němž zohledňuje rovněž výsledky předchozích kontrol provedených v těchto objektech. 
 

Bezpečnostní program 
 

Provozovatel objektu zařazeného do skupiny A zpracuje na základě posouzení rizik 
závažné havárie způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem bezpečnostní 
program. Bezpečnostní program obsahuje: 

 
a) základní informace o objektu; 
b) posouzení rizik závažné havárie; 
c) popis zásad, cílů a politiky prevence závažných havárií; 
d) popis systému řízení bezpečnosti; a 
e) závěrečné shrnutí. 

 
Provozovatel na základě rozhodnutí krajského úřadu zahrne do bezpečnostního 

programu preventivní bezpečnostní opatření vztahující se k možnému vzniku domino efektu. 
Provozovatel předloží návrh bezpečnostního programu ke schválení krajskému úřadu do  
6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí krajského úřadu o zařazení objektu do 
skupiny A. 
 

Bezpečnostní zpráva 
 

Provozovatel objektu zařazeného do skupiny B zpracuje na základě posouzení rizik 
závažné havárie způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem bezpečnostní 
zprávu. 

 
Bezpečnostní zpráva obsahuje: 

 
a) základní informace o objektu; 
b) technický popis objektu; 
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c) informace o složkách životního prostředí v okolí objektu; 
d) posouzení rizik závažné havárie; 
e) popis zásad, cílů a politiky prevence závažných havárií; 
f) popis systému řízení bezpečnosti; 
g) popis preventivních bezpečnostních opatření k omezení vzniku a následků závažné 

havárie; 
h) závěrečné shrnutí; a 
i)  jmenovitě uvedené právnické a fyzické osoby, které se podílely na vypracování 

bezpečnostní zprávy. 
 

V bezpečnostní zprávě provozovatel dále  
 

f) Stanoví zásady bezpečnosti a spolehlivosti přiměřené zjištěnému nebezpečí při 
stavbě, provozu a údržbě jakéhokoli zařízení, jeho vybavení a infrastruktury spojené  
s jeho provozem, které představují nebezpečí závažné havárie; 

g) Vypracuje zásady vnitřního havarijního plánu a poskytne informace umožňující 
vypracování vnějšího havarijního plánu, ve kterých zahrne bezpečnostní opatření 
vztahující se k možnému vzniku domino efektu, aby bylo možno provést opatření 
nezbytná v případě vzniku závažné havárie; a 

h) Zajistí odpovídající informování příslušných orgánů veřejné správy a dotčených obcí 
pro přijetí rozhodnutí z hlediska rozvoje nových činností nebo rozvoje v okolí 
stávajících objektů. 

 
Zpráva o posouzení bezpečnostní zprávy 

 
Provozovatel zajistí posouzení bezpečnostní zprávy, na základě tohoto posouzení 

zpracuje zprávu o posouzení bezpečnostní zprávy a návrh této zprávy předloží krajskému 
úřadu ke schválení. 

Provozovatel uvede ve zprávě o posouzení bezpečnostní zprávy 
 

a) seznam změn provedených v objektu; 
b) souhrnný vliv provedených změn na bezpečnost provozu; a 
c) závěr o potřebě provést aktualizaci bezpečnostní zprávy nebo věcné a odborné 

zdůvodnění, že nenastala potřeba provést aktualizaci bezpečnostní zprávy. 
 

Schvalování bezpečnostní dokumentace 
 

Krajský úřad 
 

a) zašle návrh bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy, jejich aktualizace  
a zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy neprodleně k vyjádření dotčeným orgánům 
a dotčeným obcím; a 

b) neprodleně zajistí zpracování posudku návrhu bezpečnostní dokumentace právnickou 
osobou zřízenou Ministerstvem práce a sociálních věcí a pověřenou ke zpracování 
posudku návrhu bezpečnostní dokumentace Ministerstvem životního prostředí 
(Výzkumný ústav bezpečnosti práce) 
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Vyjádření dotčených orgánů, dotčených obcí a veřejnosti 
 

Dotčené orgány zašlou krajskému úřadu své vyjádření k návrhu bezpečnostní 
dokumentace do 60 dnů ode dne, kdy jim byl doručen. Dotčená obec oznamuje veřejnosti 
způsobem v místě obvyklým do 15 dnů ode dne doručení návrhu bezpečnostní 
dokumentace, kdy a kde lze do návrhu bezpečnostní dokumentace nahlížet, činit si výpisy, 
opisy či kopie. Dotčené obce zašlou své vyjádření a vyjádření veřejnosti k návrhu 
bezpečnostní dokumentace do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty stanovené pro nahlížení 
veřejnosti do návrhu bezpečnostní dokumentace. 

 
Posudek návrhu bezpečnostní dokumentace 

 
Zpracovatel posudku zpracuje posudek návrhu bezpečnostní dokumentace na základě 

návrhu bezpečnostní dokumentace a prověření v něm uvedených údajů provedeného u 
provozovatele objektu zařazeného do skupiny A nebo do skupiny B. Zpracovatel posudku 
zašle posudek krajskému úřadu v dohodnutém termínu, formě a počtu výtisků. V případě, že 
posudek nesplňuje požadavky tohoto zákona a právního předpisu vydaného k jeho 
provedení, krajský úřad jej do 10 pracovních dnů ode dne jeho doručení vrátí zpracovateli 
posudku k doplnění nebo přepracování.  
 

Plán fyzické ochrany 
 

Provozovatel objektu zařazeného do skupiny A nebo do skupiny B zpracuje pro tento 
objekt plán fyzické ochrany. Provozovatel v plánu fyzické ochrany uvede bezpečnostní 
opatření, kterými jsou 

 
a) analýza možností neoprávněných činností a provedení případného útoku na objekt, 
b) režimová opatření, 
c) fyzická ostraha, a 
d) technické prostředky. 
 

Provozovatel zašle plán fyzické ochrany a jeho změny krajskému úřadu a Policii České 
republiky na vědomí. Obsah a struktura „Plánu fyzické ochrany objektu“ jsou uvedeny ve 
vyhlášce č. 225/2015 Sb. 
 

Vnitřní havarijní plán 
 

Provozovatel objektu zařazeného do skupiny B zpracuje způsobem stanoveným 
prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 227/2015 Sb.) vnitřní havarijní plán, ve kterém 
stanoví opatření přijímaná uvnitř objektu při vzniku závažné havárie za účelem zmírnění 
jejích následků na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek.  
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Vnitřní havarijní plán obsahuje 
 

a) jména, příjmení a funkční zařazení fyzických osob, které jsou provozovatelem 
pověřeny k realizaci preventivních bezpečnostních opatření,  

b) scénáře možných havárií, scénáře odezvy na možné havárie, scénáře řízení odezvy na 
možné havárie a matice odpovědnosti za jednotlivé fáze odezvy na možné havárie,  

c) popis možných následků závažné havárie,  
d) popis činností nutných ke zmírnění následků závažné havárie,  
e) přehled ochranných zásahových prostředků, se kterými provozovatel disponuje,  
f) způsob vyrozumění dotčených orgánů a varování osob,  
g) opatření pro výcvik a plán havarijních cvičení,  
h) opatření k podpoře zmírnění následků závažné havárie mimo objekt, při zohlednění 

dopravní a technické infrastruktury, sídelních útvarů, významných krajinných prvků, 
zvláště chráněných území a území soustavy NATURA 2000,  

i) přehled sil a prostředků složek integrovaného záchranného systému a dalších 
subjektů podílejících se na řešení závažné havárie. 

 
Provozovatel na základě rozhodnutí krajského úřadu zahrne do vnitřního havarijního 

plánu preventivní bezpečnostní opatření vztahující se k možnému vzniku domino efektu. 
Provozovatel zpracuje vnitřní havarijní plán v součinnosti se zaměstnanci a subdodavateli.  
 

Vnější havarijní plán a zóna havarijního plánování 
 

Pro objekty zařazené do skupiny B se stanoví zóna havarijního plánování a zpracovává 
vnější havarijní plán (vyhláška č. 226/2015 Sb.). Provozovatel objektu zařazeného do skupiny 
B spolupracuje s krajským úřadem a jím pověřenými organizacemi a institucemi 
a s hasičským záchranným sborem kraje na zajištění havarijní připravenosti, informování 
veřejnosti a preventivně výchovné činnosti v oblasti vymezené vnějším havarijním plánem. 
Provozovatel objektu zařazeného do skupiny B po projednání s hasičským záchranným 
sborem kraje pořizuje, udržuje a provozuje v zóně havarijního plánování koncové prvky 
varování. 

Provozovatel objektu zařazeného do skupiny B zpracuje v rozsahu stanoveném 
prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 226/2015 Sb.) podklady pro stanovení zóny 
havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu. Provozovatel předloží 
podklady podle odstavce 2 krajskému úřadu a hasičskému záchrannému sboru kraje 
současně s návrhem bezpečnostní zprávy podle § 12 odst. 5.  

 
Krajský úřad stanoví podle zásad stanovených prováděcím právním předpisem zónu 

havarijního plánování na základě podkladů předložených provozovatelem podle § 27 odst. 3. 
 
Hasičský záchranný sbor kraje zpracuje postupem stanoveným zákonem  

o integrovaném záchranném systému vnější havarijní plán v rozsahu stanoveném 
prováděcím právním předpisem. Hasičský záchranný sbor kraje vyžaduje při zpracování 
vnějšího havarijního plánu součinnost orgánů kraje a obcí a dalších subjektů. Krajský úřad 
zajistí veřejné projednání vnějšího havarijního plánu a jeho aktualizace.  
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Zóna havarijního plánování 
 

Zóna havarijního plánování (ZHP) se vymezuje jako plocha ohraničená vnější hranicí 
zóny havarijního plánování s výjimkou území, pro které se zpracovává vnitřní havarijní plán. 

Vnější hranice ZHP se stanovuje z výchozí hranice ZHP jako výsledná hranice ZHP 
úpravou podle urbanistických, terénních, demografických nebo klimatických poměrů, 
případně dalších faktorů hodných zřetele, s tím že se přihlíží k možnosti domino-efektu. 
Výchozí hranice ZHP se vymezuje jako minimální oblast, ve které se v případě realizace 
typového scénáře uplatní opatření ochrany obyvatelstva. Výchozí hranice ZHP se určí jako 
kružnice soustředná s nejmenší kružnicí opsanou kolem půdorysného průměru objektu nebo 
zařízení, přičemž podkladem pro určení jejího poloměru je parametr L stanovaný podle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 226/2015 Sb. Základní způsob stanovení výchozí hranice pomocí 
parametru „L“ (s využitím předběžného parametru „I“) je obsahem příloh k vyhlášce 
č. 226/2015 Sb. 
 

Pojištění za škody 
 

Provozovatel zajistí pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku závažné 
havárie po celou dobu užívání objektu, včetně etapy zkušebního provozu. Provozovatel 
předloží krajskému úřadu ověřenou kopii smlouvy nebo ověřený certifikát o pojištění 
odpovědnosti sjednaném podle odstavce 2 písm. a) k evidenci a uložení do 30 dnů ode dne 
jejího uzavření. 
 

Kontrola 
 

Kontrolu podle zákona vykonávají příslušný krajský úřad, Česká inspekce životního 
prostředí a orgány integrované inspekce. Způsob zpracování návrhu ročního plánu kontrol  
a náležitosti obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole jsou uvedeny ve 
vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 229/2015 Sb. Orgány integrované inspekce se 
pro účely zákona rozumí Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce, hasičské 
záchranné sbory krajů, Český báňský úřad a obvodní báňské úřady a krajské hygienické 
stanice. 

Kontrola vykonávaná podle zákona zahrnuje veškeré činnosti prováděné s cílem 
ověřit a vynutit dodržování povinností stanovených tímto zákonem a na jeho základě. 
Předmětem kontroly vykonávané podle zákona nejsou Plán fyzické ochrany a bezpečnostní 
opatření přijatá k zajištění fyzické ochrany objektu, která podléhají zvláštním kontrolám 
organizovaným krajským úřadem ve spolupráci s Policií České republiky. 

 
HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ DLE ZÁKONA č. 263/2016 Sb., – atomový zákon 
 
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropského společenství pro atomovou 

energii („Euratom“) a Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy 
Euratomu a Evropské unie. Zákon č. 263/2016 Sb., – atomový zákon nahrazuje od 1. ledna 
2017 dosavadní zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího 
záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů.  
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Ve Sbírce zákonů byly k 2. červnu 2017 publikovány tyto prováděcí právní předpisy 
k novému atomovému zákonu2: 

 

 379/2016 Sb. – Vyhláška o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového 
využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné 
látky; 

 378/2016 Sb. – Vyhláška o umístění jaderného zařízení;  

 377/2016 Sb. – Vyhláška o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním 
odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo  
IV. Kategorie;  

 376/2016 Sb. – Vyhláška o položkách dvojího použití v jaderné oblasti; 

 375/2016 Sb. – Vyhláška o vybraných položkách v jaderné oblasti; 

 374/2016 Sb. – Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování 
údajů o nich, 

 362/2016 Sb. – Vyhláška o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu  
v některých existujících expozičních situacích; 

 361/2016 Sb. – Vyhláška o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu; 

 360/2016 Sb. – Vyhláška o monitorování radiační situace; 

 359/2016 Sb. – Vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné 
události; 

 358/2016 Sb. – Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti 
a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení; 

 347/2016 Sb. – Nařízení vlády o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního 
úřadu pro jadernou bezpečnost; 

 408/2016 Sb. – Vyhláška o požadavcích na systém řízení; 

 409/2016 Sb. – Vyhláška o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné 
bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby 
zajišťující radiační ochranu registranta;  

 422/2016 Sb. – Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje; 

 21/2017 Sb. – Vyhláška o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení;  

 162/2017 Sb. – Vyhláška o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového 
zákona. 

 
Základní dokumentace 

 
Vnitřní havarijní plán se zpracovává pro areál jaderného zařízení nebo pracoviště se 

zdroji ionizujícího záření.  
Vnější havarijní plán se zpracovává pro zónu havarijního plánování. „Zóna havarijního 

plánování“ je oblast stanovená Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB) na základě 
návrhu držitele povolení, pro kterou se zpracovává vnější havarijní plán podle zákona  
č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů (vyhláška  
č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného 
systému) a připravují se opatření k omezení havarijního ozáření obyvatelstva a životního 

                                                           
2 Nové atomové právo Státní úřad pro jadernou bezpečnost. 
http://www.sujb.cz/legislativa/nove-atomove-pravo/ 
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prostření pro případ vzniku radiační havárie. Plocha zóny havarijního plánování navazuje na 
plochu areálu jaderného zařízení. 
 

Národní radiační havarijní plán 
 
Jedná se o strategický dokument nejvyšší úrovně, který upravuje podrobnosti 

provádění zvládání radiační mimořádné události na území celého státu, vyjma zóny 
havarijního plánování, jež je z tohoto hlediska pokryta vnějším havarijním plánem. Národní 
radiační havarijní plán je vzhledem ke svému významu připravován ústředními orgány státní 
správy a schvalován vládou, která disponuje dostatečnými informacemi a prostředky k určení 
účinného způsobu ochrany obyvatelstva. Národní radiační havarijní plán je určen pro 
přípravu na řízení a provádění odezvy na radiační nehodu nebo radiační havárii s dopadem 
vně zóny havarijního plánování. Zpracovatelem národního radiačního havarijního plánu je 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost ve spolupráci s Ministerstvem vnitra. Národní radiační 
havarijní plán je základním dokumentem pro řízení a zajištění odezvy na radiační nehody 
(zejména však na radiační havárie) vzniklé na území České republiky jinde než na území, 
které pokrývají zóny havarijního plánování (a kde odezva je realizována podle vnějšího 
havarijního plánu).  

 
Prováděcí právní předpis stanoví: 
 

a) požadavky na obsah národního radiačního havarijního plánu, 
b) postupy a opatření k zajištění připravenosti k odezvě na radiační mimořádnou 

událost. 
 

Vnější havarijní plán zpracovává Hasičský záchranný sbor kraje, v jehož územním 
obvodu se nachází jaderné zařízení nebo pracoviště IV. kategorie, u něhož je stanovena zóna 
havarijního plánování na základě podkladů poskytnutých držitelem povolení (žadatelem  
o povolení) a dílčích podkladů připravených krajským úřadem, složkami a obcemi. 

Zpracovává se ve 2 vyhotoveních, jedno se stává součástí krizového plánu kraje pro 
jednání bezpečnostní rady kraje a krizového štábu kraje, druhé uloženo na operační  
a informační středisko hasičského záchranného sboru kraje. Hasičský záchranný sbor kraje 
dále poskytne vyhotovení vnějšího havarijního plánu žadateli o povolení/držiteli povolení, 
ministerstvu, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, hasičské záchranné sbory krajů, do jejichž 
územního obvodu zasahuje zóna havarijního plánování. Výpis z vnějšího havarijního plánu 
v rozsahu potřebném pro rozpracování činností pro případ vzniku mimořádné události obdrží 
obce, správní úřady s krajskou působností, složky uvedené ve vnějším havarijním plánu 
a dotčené předpokládanou mimořádnou událostí. 
 

Vyhláška uvádí: 
 

Způsob zpracování vnějšího havarijního plánu 
 
 (1) Pro potřeby zpracování vnějšího havarijního plánu se území zóny havarijního 
plánování rozdělí na sektory s až šestnácti pravidelnými výsečemi v závislosti na směru větru 
a na soustředné kruhy.  
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Ilustrace: Příklad tohoto rozdělení u jaderné elektrárny Temelín.3 

 
V okolí jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie je středový prostor (zpravidla 

kruhový), ve kterém jsou příslušná a předem stanovená opatření uplatňována bez ohledu na 
směr šíření radioaktivních látek a bez ohledu na výsledky monitorování radiační situace. 
Přesný průběh hranic sektorů a středového prostoru se přizpůsobí místním územním 
a demografickým poměrům. 
 

(2) Ochranná opatření mají formu plánů konkrétních činností pro příslušné sektory 
zóny havarijního plánování. Vymezení velikosti zóny havarijního plánování stanoví Státní 
úřad pro jadernou bezpečnost na základě návrhu držitele povolení.  
 

(3) Vnější havarijní plán obsahuje textovou a grafickou část. 
Textová část obsahuje údaje informačního a operativního charakteru a plány konkrétních 
činností.  

 
Grafická část obsahuje mapy, grafy, schémata, rozmístění sil a prostředků, způsoby 

vedení záchranných a likvidačních prací, směry možnosti šíření radioaktivních látek při 
radiační havárii apod. 
 

(4) Vnější havarijní plán se člení na: 
A. informační část, 
B. operativní část a 
C. plány konkrétních činností. 

 

                                                           
3 Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany. Vlivy na veřejné zdraví. Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s., divize 
Energoprojekt Praha; DocPlayer.cz, 2017. 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI7Ja1w73NAhVMWxQKHclaDgAQjRwIBw&url=https://www.sujb.cz/aktualne/detail/clanek/zona-2015-cviceni-simulovane-havarie-v-temeline-1/&psig=AFQjCNFDwhaI2lhkWJXi9kTFZF5hkSTtlw&ust=1466749838750469
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A. Informační část 
 

(1) Informační část obsahuje 
 

a) obecnou charakteristiku jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie, 
b) charakteristiku území, zejména po stránce demografické, geografické a klimatické,  

a popis infrastruktury na území, 
c) seznam obcí včetně přehledu o počtu obyvatel a seznam právnických a podnikajících 

fyzických osob, které jsou zahrnuty do vnějšího havarijního plánu, 
d) výsledky analýz možných radiačních havárií a radiologických následků na obyvatel-

stvo, zvířata a životní prostředí, 
e) systém klasifikace radiačních havárií podle vnitřního havarijního plánu, 
f) požadavky na ochranu obyvatelstva a životního prostředí ve vztahu k zásahovým 

úrovním při radiační havárii,  
g) popis struktury organizace havarijní připravenosti v zóně havarijního plánování 

včetně uvedení kompetencí jejích složek k provádění potřebných činností, a 
h) popis systému vyrozumění a varování, který obsahuje vazby na držitele povolení,  

a předávání informací v rámci organizace havarijní připravenosti v zóně havarijního 
plánování. 

 
(2) Ke zpracování částí uvedených v odstavci 1 písm. b) a c) se využijí havarijní plány 

krajů. 
 

B. Operativní část 
 

(1) Operativní část udává přehled připravených opatření, která jsou prováděna 
držitelem povolení po vyrozumění o podezření na vznik nebo při potvrzení vzniku radiační 
havárie. Hasičský záchranný sbor kraje rozpracovává řešení jednotlivých opatření v závislosti 
na předpokládané radiační situaci a její očekávané časové posloupnosti. Provedení 
jednotlivých opatření se zajišťuje podle plánů konkrétních činností v závislosti na způsobu 
šíření uniklých radioaktivních látek. 
 

(2) Operativní část obsahuje 
 

a) úkoly správních úřadů, obcí a složek, kterých se týkají opatření z vnějšího havarijního 
plánu, 

b) způsob koordinace řešení radiační havárie, 
c) kritéria pro vyhlášení odpovídajících krizových stavů, jestliže vnější havarijní plán  

k řešení radiační havárie zjevně nepostačuje, 
d) způsob zabezpečení informačních toků při řízení likvidace následků radiační havárie  

a 
e) zásady činnosti při rozšíření nebo možnosti rozšíření následků radiační havárie mimo 

zónu havarijního plánování a spolupráci správních úřadů a obcí, kterých se týkají 
opatření z vnějšího havarijního plánu. 
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C. Plány konkrétních činností 
 

(1) Za účelem konkrétních činností pro provádění záchranných a likvidačních prací na 
území kraje se zpracovává plán: 

 
a) vyrozumění, 
b) varování obyvatelstva, 
c) záchranných a likvidačních prací, 
d) ukrytí obyvatelstva, 
e) jodové profylaxe, 
f) evakuace osob, 
g) individuální ochrany osob, 
h) dekontaminace, 
i) monitorování, 
j) regulace pohybu osob a vozidel, 
k) traumatologický, 
l) pohotovostní plán veterinárních opatření, 
m) regulace distribuce a požívání potravin, krmiv a vody, 
n) opatření při úmrtí osob v zamořené oblasti, 
o) zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti, 
p) komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky. 
 

Zóna havarijního plánování je území v okolí objektu/zařízení, v němž katastrální 
území, v jehož působnosti se objekt/zařízení nachází, uplatňuje požadavky havarijního 
plánování formou vnějšího havarijního plánu. 
 

Monitorování radiační situace 
 
Monitorování radiační situace na území České republiky je zajišťováno především 

prostřednictvím celostátní Radiační monitorovací sítě. Řízením činnosti sítě je pověřen Státní 
úřad pro jadernou bezpečnost. Na vlastním monitorování se vedle Státního úřadu pro 
jadernou bezpečnost, Státního ústavu radiační ochrany, v. v. i., a provozovatele jaderných 
elektráren v současné době podílejí Ministerstvo financí, Ministerstvo obrany, Ministerstvo 
vnitra, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí.  

Data z monitorování radiační situace slouží pro hodnocení radiační situace, pro 
potřeby sledování a posuzování stavu ozáření a, v případě radiační havárie, pro rozhodování 
o opatřeních vedoucích ke snížení nebo odvrácení ozáření. Ukládání, zpracování 
a zveřejňování výsledků z Monitorování Radiační Situace je realizováno programovým 
prostředkem. 
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Monitorování radiační situace na území České republiky je prováděno:4 
 

a) Formou normálního monitorování, které se provádí za obvyklé radiační situace, 
včetně monitorování při havarijním cvičení, nácviku a porovnávacím měření, za 
plánované a existující expoziční situace nebo formou havarijního monitorování, které 
se provádí za nehodové expoziční situace, 

b) Měřením a vyhodnocováním fyzikálních veličin charakterizujících pole záření a obsah 
radionuklidů v monitorovaných položkách v monitorovacích místech nebo 
monitorovacích trasách uspořádaných v monitorovacích sítích pro účely hodnocení 
zevního a vnitřního ozáření obyvatel, 

c) Přímým měřením a jeho vyhodnocením v monitorovacích místech anebo 
monitorovacích trasách nebo nepřímým měřením a jeho vyhodnocením ve vzorcích 
odebraných v monitorovacích místech anebo monitorovacích trasách v měřicí 
laboratoři, 

d) Předáváním dat z monitorování Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, který 
provádí jejich zpracování, hodnocení a zveřejnění. 
 
(2) Monitorování radiační situace podle odstavce 1, s výjimkou monitorování při 

havarijním cvičení, nácviku a porovnávacím měření, zajišťují: 
 

a) Státní úřad pro jadernou bezpečnost na celém území České republiky, správní orgány 
uvedené v § 216 až 218 a § 220 až 223, osoba, která má v držbě odval, odkaliště nebo 
jiný zbytek po činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu nebo po jiné 
hornické činnosti doprovázené výskytem radioaktivního nerostu nebo další osoby 
uvedené v národním programu monitorování pro území České republiky (dále jen 
„národní program monitorování“) na vybrané části území České republiky, 

b) Držitel povolení podle programu monitorování vztahujícího se na území, na němž je 
umístěn areál jaderného zařízení, na pracoviště se zdroji ionizujícího záření nebo na 
území zóny havarijního plánování, je-li stanovena. 
 
(3) Státní úřad pro jadernou bezpečnost v rámci řízení monitorování radiační situace 

při vzniku nehodové expoziční situace zahajuje havarijní monitorování a podle jejího rozsahu 
a v souladu s programem monitorování může určit rozsah a způsob zapojení jednotlivých 
osob uvedených v odstavci 2 písm. a) do havarijního monitorování. 

 
(4) Při monitorování radiační situace při havarijním cvičení, nácviku a porovnávacím 

měření se postupuje podle programu monitorování podle odstavce 2 a podle pokynů daných 
pro havarijní cvičení, nácvik a porovnávací měření jeho organizátorem. 
 

(5) Pro účely monitorování a hodnocení radiační situace se v programu monitorování 
stanovují odstupňované monitorovací úrovně. 
 

                                                           
4 Monitorování radiační situace. Státní úřad pro jadernou bezpečnost. 
http://www.sujb.cz/monitorovani-radiacni-situace/ 
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(6) Prováděcí právní předpis stanoví: 
 

a) Podrobné požadavky na formu a způsob monitorování radiační situace, 
b) Kritéria pro výběr dalších osob pro provádění monitorování radiační situace, 
c) Obsah národního programu monitorování, 
d) Požadavky na stanovení zóny havarijního plánování. 

 
Jaderná zařízení v České republice 5 
 
V České republice je největším a zatím jediným provozovatelem jaderně-

energetických reaktorů společnost ČEZ, a. s., které patří dvě jaderné elektrárny:  
v Dukovanech a Temelíně. Obě elektrárny byly postaveny podle ruských projektů jako typ  
s tlakovodními reaktory VVER (Vodou chlazené, Vodou moderované Energetické Reaktory).  

V Dukovanech jsou provozovány 4 reaktory typu VVER 440/213 s celkovým 
nominálním elektrickým výkonem 2040 MW. Výstavba všech bloků JE Dukovany byla 
zahájena v roce 1979. První blok byl uveden do provozu v roce 1985, zbývající tři bloky  
v rozmezí let 1986-1987. V rámci projektu využívání projektových rezerv byly 
implementovány změny, umožňující zvýšení elektrického výkonu jednotlivých bloků ze 440 
MW na zhruba 510 MW.  

Temelínská elektrárna je vybavena dvěma reaktory typu VVER 1000/320 o celkovém 
elektrickém výkonu 2110 MW, jejichž výstavba probíhala od roku 1987. Spouštění prvního 
bloku probíhalo od července 2000, spouštění 2. bloku od roku 2002. Povolení k provozu 
obou bloků bylo rozhodnutími Státního úřadu pro jadernou bezpečnost uděleno v roce 2004. 
Koncem roku 2010 byl povolen provoz 1. bloku na dalších 10 let, tedy do roku 2020.  

V areálu jaderné elektrárny Dukovany jsou společností ČEZ, a. s. provozována další 
dvě samostatná jaderná zařízení – Mezisklad vyhořelého paliva a Sklad vyhořelého paliva, ve 
kterých je ve speciálních obalových souborech skladováno použité (vyhořelé) palivo. Dalším 
samostatným jaderným zařízením v areálu jaderné elektrárny Temelín je sklad čerstvého 
jaderného paliva. V areálu jaderné elektrárny Temelín je pro potřeby skladování vyhořelého 
jaderného paliva postaven samostatný Sklad vyhořelého jaderného paliva.  

Jadernými zařízeními jsou dále dva výzkumné reaktory LVR-15 a LR-0 v Centru 
výzkumu (CV) Řež s. r. o., v Řeži a školní reaktor VR-1 na Fakultě jaderné a fyzikálně 
inženýrské Českého vysokého učení technického (FJFV ČVUT). Výzkumný reaktor LVR-15 je 
provozován až do výkonu 10 MW, je užíván pro výrobu radioizotopů a značených látek, 
ozařovací experimenty, hodnocení chemických režimů parovodních cyklů a také pro 
neutronovou záchytovou a radiační terapii. Je vybaven doplňujícími experimentálními 
zařízeními. Výzkumný reaktor LR-0 je nulového výkonu a je využíván pro měření neutronově 
fyzikálních charakteristik energetických reaktorů. Školní reaktor VR-1 je nulového výkonu 
a slouží pro výuku studentů nejen na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého 
vysokého učení technického, ale i na dalších 9 fakultách a také pro přípravu pracovníků ČEZ 
a.s. Všechny výzkumné reaktory se zúčastňují mezinárodních výzkumných projektů. V areálu 
Ústavu jaderného výzkumu Řež, a. s. se nachází také sklad výše aktivního odpadu.  

                                                           
5 Jaderná zařízení. Státní úřad pro jadernou bezpečnost. 
http://www.sujb.cz/jaderna-bezpecnost/jaderna-zarizeni/ 
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Jadernými zařízeními jsou rovněž úložiště radioaktivních odpadů (ÚRAO), za jejichž 
provoz odpovídá státem zřízená organizace – Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). 
K ukládání nízkoaktivních radioaktivních odpadů především z jaderných elektráren je 
využíváno ÚRAO Dukovany. V bývalém dole Richard u Litoměřic jsou od roku 1964 ukládány 
radioaktivní odpady institucionálního původu, které vznikají ve zdravotnictví, průmyslu, 
zemědělství či výzkumu. Úložiště Bratrství v Jáchymově je vybudováno v části opuštěných 
podzemních prostor bývalého uranového dolu Bratrství. Do tohoto úložiště jsou přijímány 
pouze odpady, které obsahují přirozené radionuklidy. 

 
 


