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100
VYHLÁŠKA

Caikoiloveniké komité pro atomovou energii
ze dne 5. záři 1989

o bezpečnostní ochráni |aderných lařfzanl a Jaderných materlálA

československá komise pro atomovou energii
stanovi ve spolupráci s federálním ministerstvem
paliv a energetiky podle § 21 zákona č. 28/1984
Sb.; o státním dozoru nad Jadernou bezpečnosti
Jaderných zařízeni:

CAST PRVNÍ

OVODNI USTANOVENI

§ 1

Předmět a ocel vyhlálky

(1) Vyhláška stanoví požadavky k zajištěni
bezpečnostní ochrany Jaderných zaflzeni1) a Jejich
částí (dále Jen „jaderná zařízeni") a Jaderných
materiálů s cílem zabránit Jejích zneužití k ohro-
žení životního prostředí, zdraví a životu lidi.

(2) Vyhláška se nevztahuje na dopravu Jader-
ných materiálu.

§ 2
Vyi pojmfl

e) bezpečnostním Setřením provařeni stávající
nebo posouzeni navržené bezpečnostní ochra-
ny s cílem zhodnocení Jeji účinnosti, Jejího
schváleni a určeni zvláštních požadavků na
jeji zajištěni a zdokonaleni,

f) střeženým objektem prostor, jehož obvod Je
ohraničen mechanickými zábrannými pro-
středky, a pokud vyplývá ze závěrů bezpeč-
nostního šetření, Je vybaven i zabezpečovací
technikou,

g) chráněným prostorem prostor uvnitř střežené-
ho objektu. Jehož obvod je ohraničen dalšími
mechanickými zábrannými prostředky, a po-
kud vyplývá ze záveru bezpečnostního Setřeni,
Je vybaven 1 zabezpečovací technikou,

h) vnitřním prostorem prostor budov nebo míst-
nost! umístěných uvnitř chráněného prostoru,
Jejichž steny tvoří mechanické zábranné pro-
středky vybavené zabezpečovací technikou.

§ 3

Obecni nttanovenl

Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) odpovědnou organizaci v době výstavby jader-

ného zařízeni Investor, v dobe provozu a lik-
vidace Jaderného zařízení provozovatel,

b) fyzickou ochranou systém ostrahy a systém
režimových, technických nebo režimové tech-
nických opatřeni2) s cílem zabránit neopráv-
něným činnostem s jadernými zařízeními a
s jadernými materiály, popř. tyto činnosti ne-
prodlené zjistit,

c) bezpečnostní ochranou fyzická ochrana a sy-
stém opatření k prověřeni zpiVíbbilosti pra-
covníku odpovědné organizace/ a pracovníků
jiných organizaci, kteří pracují ve střeženém
objektu, chránéném nebo vnitřním prostoru,

d) jadernými materiály materiály uvedené v pří-
loze této vyhlášky,

(1) Odpovědná organizace Je povinna zajistit
bezpečnostní ochranu Jaderných zařízeni a Jader-
ných materiálu. Organizace a orgány, které se po-
dílej! na výstavbě, provozu a likvidaci Jaderného
zařízeni. Jsou povinny dodržovat požadavky Jader-
né bezpečnosti a poskytovat účinnou pomoc od-
povědné organizaci při .plnění povinností vyplýva-
jících z této vyhláSky.

(2) V případe zjlStenl neoprávnených činnosti
• Jadernými zařízeními nebo s Jadernými materiá-
ly nebo v případe hrozby uskutečněni těchto čin-
ností Je odpovědná organizace povinna provést ne-
zbytná opatření k zajištění jaderné bezpečnosti.3)
O těchto skutečnostech je odpovědná organizace
povinna neprodlené Informovat Československou
komisi pro atomovou energii (dále Jen „Komise")
a příslušné útvary Sboru národní bezpečnosti.

'I § 2 odst. 1 zákona C. 28/1984 Sb., o státním dozoru nad Jadernou bezpečnosti Jaderných zaflzení.
'I § 1 vyhláSky fc-Jerálnlho ministerstva vnitra č. 135/1983 Sb'., o ostraze majetku v socialistickom společen-

ském vlflsnlctvi.
' ] § 2 odst. 2 znkuna í. 2B'19B4 Sb.
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(3) Ostrahu v rámci zajišťování bezpečnostní
ochrany vykonávají pracovnici ostrahy.4) popřípa-
dě příslušnici útvaru Sboru národní bezpečnosti
nebo jednotky Československé lidové armády.5)
Přitom zt-'i'iié'ui kontroluji vstupujíci osoby a vjiž-
dějú.I dopravní prostředky do střeženého objektu,
chráneného a vnitřního prostoru, dohlížejí na ce-
listvost mncluinickvcli zábranných prostředků,
ovládají rahp/petovacl techniku a jsou povinni
zdržoval postup případných útočníku do doby ;a-
siihu útvaru .Sboru luirodní bezpečností.

|4) Bií/pnf-nostni ochrana jaderných zařízeni
fi jaderných matfirlŕilií se v plném rozsahu vzta-
luijfi na:

n I sklady ' jaderných mnterlAlfi nd doby dodíiní
jaderných materiálu.

b) jaderné reaktory od zahájeni závažími jader-
ného paliva do aktivní zóny,

c) ostatní jaderná zařízeni od doby stanovené
v závěrech bezpečnostního šetřeni.

CAST DRUHA

POŽADAVKY K ZA|IST£NI BEZPEČNOSTNÍ
OCHRANY JADERNÝCH ZARtZENl

A JADERNÍCH MATERlALO
Katcgorliace Jaderných iiřtzenl

• Jaderných materials
s hleditka bezpscnoitnt ochrany

§4
(1) Jadernu zařízeni a Jaderné materiály zařa-

zuje do jednotlivých kategorii Komise na základě
návrhu odpovědné organizace.

(2) Pro kategorizaci Jaderných zařízen) platí
následující zásady:

a) do I. kategorie se zařazuji jaderná zařízeni,
u nichž poškozeni muže mít z hlediska Jader-
né bezpečnosti velmi závažné následky, ledne
se zejména o jaderná zařízeni, která obsahuji
zdroje uvolnltelných radioaktivních látek a
vybrané bezpeCnostnl systémy, Jejichž Činnost
Je nutná pro • zabráněni unika radioaktivních
látek,

b) do II. kategorie se zařazuji Jaderná zařízeni,
Jejichž poškození nevede k přímému rozptylu
radioaktivních látek, ale může mit velmi zá-
važné následky při současné poruše nebo po-
škození jedné nebo více částí jaderného zaří-
zeni, které jsou zařazeny do I. nebo II. kate-
gorie,

c) do lil. kategorie se zařazuji Jaderná zařízeni,
jejichž poškozeni nevede k přímému rozptylu
radioaktivních látek, ale maže zvýšit ohrože-
ni při současné poruše nebo poškozeni Části
Jaderného zařízení, která je zařazena do vyš-
61 kategorie.

' 1 5 2 vyhláSky í. 135'19B3 Sb.
•) § 1 ortst. 3 vyhlášky C. 135 1983 Sb.
•) CSN 33 459Ä

131 Kategorizace jaderných materiálu je uve-
dena v příloze. Na materiály v množstvích nižších,
než odpovídají limitu pro lil kategórii, MÍ tato vy-
hláška nevztahuji;.

S 5

Hl Pokud nel/tí jaderná y.aHzimi zařa/uná do
odlišných kategorii od sebe fyzicky oddělit, musí
být cfilý objekt zařa/i:ii podlí; nejvyšší kuluguriu
Jaderného zařízeni v objektu umístěného.

(2) Pokud jsou v jednnui objektu skladovaný
nebo používány jaderné materiály ziiřa/.Hiie do niž-
ných kategorii, musi být celý objekt zuřazen podlí;
nejvyšší kalogorle jaderných materiálů, ktoré jsou
v objektu skladovány nebo používány.

[3] Pokud je objekt zařazen do jiné kategorie
z hlediska- jaderného zařízení než z hlediska ja-
derných materiálů, musi se opatřeni bezpečnostní
ochrany realizovat podle kategorie s vyššími po-
žadavky na zajištění bezpečnostní ochrany.

§ 6
Základní poíadavky na zajlltěni bezpečnostní

ochrany Jaderných lafizenl a Jaderných materiálů

(1) Jaderná zařízeni e Jaderné materiály za-
řazené do:

a) I. kategorie musi být umístěny ve vnitřním
prostoru,

b) II. kategorie musí být umístěny uvnitř chrá-
něného prostoru,

c) 111. kategorie musí být umístěny uvnitř stře-
ženého objektu.

(2) Ve výjimečných a zdůvodněných přípa-
dech povolených Komisi lze jednotlivé prostory
sloučit, avšak musi být odpovídajícím způsobem
posílena účinnost mechanických zábranných pro-
středků a zabezpečovací techniky.

(3) Počet vchodu a vjezdů pro dopravní pro-
středky do střeženého objektu, chráněného a vnitř-
ního prostoru musí být omezen na nezbytně nut-
nou míru. Dále musí být zajištěna-kontrola vstupu
a výstupu osob a vjezdu a výjezdu dopravních
prostředků. Nouzové východy musi být zajištěny
proti neoprávněnému vniknutí z vnějšku a vyba-
veny zařízeními elektrické zabezpečovací signali-
zace." |

(4) Odpovědná organizace je povinna zajistit,
aby všichni její zaměstnanci pracující ve střeže-
ném objektu, chráněném nebo vnitřním prostoru
byli nejméně jednou ročně náležitě školeni o opat-
řeních bezpečnostní ochrany. Odpovědná orRani-
zace |e povinna poučit v přiměřeném rozsahu
o režimových opatřeních ostatní osoby vstupující
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do střeženého objektu, chráneného nebo vnitřního
prostoru.

§ 7
Způsobilost osob

••
(1) Prověření způsobilosti se týká pouze čes-

koslovenských občanů nebo osob majících povo-
leni k trvalému pobytu na územ! Československá
socialistické republiky.

f2) Odpovědná organizace je povinna:
a) zajistit prověřeni způsobilosti svých zaměst-

nanců pracujících ve střeženém objektu, chrá-
něném nebo vnitřním prostoru, v rozsahu od-
povídajícím vykonávaným Činnostem, u ucha-
zečů o zaměstnání před jejich nástupem do
pracovního poměru,

b) zabezpečit, aby jiné organizace vysílající své
pracovníky do střeženého objektu, chráněné-
ho nebo vnitřního prostoru zajistily prověřeni
způsobilosti těchto pracovníků v rozsahu od-
povídajícím vykonávaným činnostem před za-
hájením jejich pracovni Činnosti.
[3] Prověřeni odborné, tělesné a duševní způ-

sobilosti osob se vykonává podle předpisů vztahu-
jících se k pracovním činnostem osob. Prověřeni
spolehlivosti osob si organizace, která zajištuje
prověřen! způsobilosti svých pracovníků, vyžádá
podle zvláštních předpisů.7)

(4) Na základě výsledku prověřen! způsobi-
losti odpovědná organizace vydává oprávněn! ke
vstupu nebo vjezdu do střeženého objektu, chrá-
něného nebo vnitřního prostoru.

(5) Prověřeni způsobilosti všech pracovníků,
kterým bylo vydáno oprávněn! ke vstupu nebo
vjezdu do střeženého objektu, chráněného nebo
vnitřního prostoru, musí být obnoveno nejpozději
do 1 let od dne prověření způsobilosti pracovníka,
Jinak prověření způsobilosti pozbývá platnosti.

(6) Organizace a orgány, jejichž pracovníci
ztratili způsobilost. Jsou povinny okamžitě o této
skutečnosti informovat odpovědnou organizaci,
která je povinna bezodkladně přijmout náležitá
opatření k zamezeni vstupu nebo vjezdu dotyčné
osoby do příslušného prostoru.

§ 8
Povalováni vilupu osob a v|esdu

dopravních prostředků

(1) Do střeženého objektu, chráněného a
vnitřního prostoru se smí vstupovat a vjíždět pou-
ze za účelem pracovních a kontrolních Činnost!
v tomto prostoru.

(2) Vstupy osob a vjezdy dopravních prostřed-
ků za jiným než pracovním účelem musí být ome-

zeny na nezbytno nutnou míru. Osoby a dopravní
prostředky musí být podrobeny náležité kontrole,
zejména zda nejsou vnášeny neoprávněně nežá-
doucí předměty nebo vynášeny Jaderna mate-
riály.

(3) Vjezd soukromých vozidel do střeženého
objektu, chráněného a vnitřního prostoru Je zaká-
zán. Výjimku povoluje vedoucí odpovědné organi-
zace.

(4) Do střeženého objektu, chráněného nebo
vnitřního prostoru smějí vstupovat:
a) pracovnici, Jimž bylo vydáno oprávněn! ka

vstupu nebo vjezdu do příslušného prostoru,
b) Inspektoři Jaderné bezpečnosti,*)
c] určení pracovníci příslušného orgánu státn!

správy, do Jehož působnosti spadá odpovědná
organizace, na základě oprávněn! ke vstupu
do příslušného prostoru,

d] příslušnici útvaru Sboru národní bezpečnosti
nebo Jednotky Československé lidové armády,
kteří vykonávají ostrahu příslušného Jaderné-
ho zařízen!, na základě oprávněn! ke vstupu
do příslušného prostoru.
(5) Ostatním osobám může odpovědná organi-

zace povolit vstup do střeženého objektu, chráně-
ného prostoru a ve výjimečných případech do
vnitřního prostoru pouze za podmínky, že Jsou do-
provázeny po celou dobu pobytu v těchto prosto-
rech určenou osobou nebo příslušným pracovní-
kem vykonávajícím ostrahu.

[6] Odpovědná organizace musí zajistit u cl-
. zlnců") vstupujících do střeženého objektu nebo

chráněného prostoru dohled určené osoby nebo
příslušného pracovníka vykonávajícího ostrahu.
Ve vnitřním prostoru musí být dohled nad cizinci
prováděn určenou osobou a současně příslušným
pracovníkem vykonávajícím ostrahu. Výjimky mů-
že v odůvodněných případech povolit vedoucí od-
povědné organizace.

(7) V případě bezprostředně hrozíc! nebo
vzniklé mimořádné situace může vedouc! odpověd-
né organizace nebo jim pověřený pracovník povo-
lit pracovníkům zajišťujícím záchranné akce vstup
do prostoru, v němž je umístěno jaderné zařízeni
nebo jaderné materiály. V těchto případech orga-
nizace zaměstnávající pracovníky zajištující zá-
chranné akce musí dodatečně bez zbytečného od-
kladu, nejpozději však do 3 dnů od bezprostřed-
ního ukončeni záchranných akci, předložit odpo-
vědné organizaci seznamy pracovníků, kteří zalis-
tovali záchranné akce.

§9
Požadavky na za|lltinl bezpeCnoitnl ochrany

při výstavbě laderných lařlzenl
(1] Odpovědná organizace Je povinna zabezpe-

') Zflkon ř. IOZ'1971 Sb., o ochrané státního tajemství.
' ) § 9 a 10 zflkon« C. 28 1984 Sb.
3 ] § 1 odst. 3 zAkuna č. GB 196S Sb., o pobytu clzlncfl na ůzeml Československé socialisticko republiky.
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tu uploctMi: staveniště jadernélio zařízení a zajis-
til jeho ostrahu, kontrolu vslupi' osob a vje/Uu
OcijnaviiíĽli prasiřHukú. a to nejpozději od doby
stanovené v závěrech bezpečnostního šelřnní.

\2\ Projektovou dokumentaci stanovený roz-
sah bezpečnostní ochrany niusi odpovídat postupu
výstavby, přičemž nuiai l)ýt důsledné odděleny
provozované časti jaderného zařízeni od Částí,
které jsou VH vystavbii.

CAST TftETI

SCHVALOVACÍ A KOMTROLNI ČINNOST

§ ia

Sr.hvnlnvinl bezpečnostní ochrany

|1) Komise schvaluje bezpečnostní ochranu
Jaderných zaři/eni a Jaderných materiálů v rámci
vydávaných rozhodnuti a souhlasů.10)

(2) V případě žádosti o vydáni souhlasu tvo-
řícího závazný podklad pro stavební úřad k roz-
hodováni v územním řízeni o umístění stavby je
odpovědná organizace povinna Komisi doložit za-
dávací bezpečnostní zprávu11) dokumentací, která
obsahuje zejména:
a) zhodnocení staveniště a místních podmínek

z hlediska bezpečnostní ochrany,
b) předběžné zhodnoceni rizik z neoprávněných

činností s Jaderným zařízením a jadernými
materiály.
(3) V případě žádosti o vydáni souhlasu tvo-

řícího závazný podklad pro stavební úřad k roz-
hodováni v stavebním řízeni o stavebním povoleni
|e odpovědná organizace povinna Komisi doložit
předběžnou bezpečnostní zprávu12) dokumentaci,
která obsahuje zejména:

a) analýzu možností neoprávněných činností s Ja-
derným zařízením a 9 Jadernými materiály a
zhodnocení Jejich následků,

b) návrh na zařazeni Jaderného zařízeni a Jader-
ných materiálů do Jednotlivých kategorii,

c) popis technických opatření a |e)ich funkci,
d) dokumentace o Jakosti"| při projektováni «

realizaci fyzické ochrany,
• 1 zhodnocení účinnosti fyzické ochrany,
{) analýzu funkce fyzicko ochrany ve vazbě na

výstavbu, spouštěni a provoz Jaderného zaří-
zeni a na případné havarijní situace,

g] popis opatřeni bH/piTiioslu! orlirauy v prúhě-
lni vestavby jadenifHiu zari/Hni.

Ml V případě žádosti o vydáni souhlasu tvo-
řícího ľáva/ný podklad pro stavební úřad k roz-
hodovaní v kolaudačním řízení o povolení užívaní
stavby ju odpovědná organizace povinna Komisi
doložit pí-edprovoznl bezpečnostní /.právu14) doku-
mentací, která obsahuje zejména:
a) /.měny původního konstrukčního řešení obsa-

žené v předběžné bezpečnostní zprávě s prů-
kazem, že nesníží úroveň opatřeni fyzické
ochrany,

h) zhodnoceni výsledku /.kousnk fyzické ochru-
»y.

c) režimová opatření.
d) způsob ostrahy a kontroly osob a vjezdu do-

pravních prostředků,
e) popis údržby a provozních kontrol,
f) Jako součást provozních předpisů, případně li-

mitů a podmínek jaderného zařízeni, opatřeni
týkající se omezeni provozu Jaderného zaříze-
ni při pokusu o "neoprávněné činnosti s Jader-
ným zařízením nebo při narušení fyzické
oc'irany.

Kantralnl ClniuMtt

(1) Komise v rámci své kontrolní činnosti:'5)
a) kontroluje dodržováni požadavků k zajištění

bezpečnostní ochrany jaderných zařízeni a ja-
derných materiálů a povinností vyplývajících
ze závěrů bezpečnostního šetřeni,

b) provádí za účasti zástupců odpovědné organt-
. zace bezpečnostní šetřeni k zajištěni bezpeč-

nostní ochrany, a to před vydáním rozhodnutí
v rámci schvalováni bezpečnostní ochrany po-
dle § 10 a dále v intervale cli jí stanovených.
Závěry z bezpečnostního šetřeni zapracovává
Komise do svých rozhodnuti,

c) určuje případy, ve kterých se, pokHd to cha-
rakter Jaderného zařízení nebo Jaderných ma-
teriálů dovoluje, bezpečnostní šetření nevy-
žaduje.
(2) Komise při zajišťování úkolů podle od-

stavce 1 spoluprácu|e ve vymezeném rozsahu s ru-
derálním ministerstvem vnitra. V případě, ze Je
ostraha zabezpečována jednotkou Československé
lidové nrmády, provádí kontrolu jejího výkonu

» | § 7 ortstZÉ4°vylii«šky federálního ministerstva pro technickí » Investiční roavoj f. 85 1976 Sb.. o podrobní j-
M úpravě ůzemntho řízeni a stavebním radu.

" ! |ľodtľ\\7nos»kCetiimI<^*!iké'komlsi! pro alomnvou inergll C. 3-'1979 o M|iitenl jakosti vyUmnUh
zniizepl v laderné energetice i hlediska |anerne bezpečnosti [reg. v čistce 29 1979 Sb).

» | § 39 odst. 2 pism. «1 • odst. 3 vyliliMty č. 85.1978 Sb.
l s ) § 9 až 13 zikona C. 28 1984 Sb.
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příslušný o r g á n federálního minis ters tva národní Československo komise pro atomovou energi i 6.
obrany. 28/1977 Sb., o evidenci a kontrole j aderných mate-

riálů.
ČÁST CTVRTA

§ 13
účinnost

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI
§ 12

Zruiovaei uitanovenl Tato vyhláška nabývá účinnosti d n e m 1. října
Zrušuje se ustanovení § 3 odst. 3 vyhlášky 1989.

Předseda:

Ing. Havel DrSc. v. r.

Príloha k Tyhláica B. 10O/19&9 Sb.

Kategorizace jaderných materiálA

A. N e o z á ř e n é ' ) Jaderné materiály

1.

2.

3.

4.

5.

6

•j
/ .

Plutonium:1'!
vice než 2 kg
0,5-2 kg
méně') než 0,5 kg
Uran .obohacený ! J 5 U na 20
více než 5 kg 2»U
1—5 kg 23HJ
m é n ě c ) než 1 kg 2 5 S U

I.
II.

III.
% a

I.
II.

I I I .

Uran obohacený H ä U na 10—20
více než 11) ks 2 V 'U
1 - 1 0 kg 2«U
Uran obohacený 2 3 SU vice
uran, ale méně než na 10 '
více než 1U kg 2 i i U
Přlrodni uran:'1)
VÍCH než 10IIU kg

Ochuzený uran:
více iirž 2II0U kg

více nuž 2 kg

II.
I I I .

! než
Vo:

I I I .

I I I .

I I I .

I.

kategorie
kategorie
kategorie
VÍCB:

kategorie
kategorie
kategorie
»/o:
kategorie
kategorie

přirodnl

kategorie

kategorie

kategorie

kategorie

0,5—2 kg
m é n e c ] než 0,5 kg
Thorium:'1)
více než 1000 kg

II. kategorie
III. kategorie

III. kategorií)

B. Ozářené Jaderno materiály

Zařazuj i se do kategorii podle původního ob-
sahu š t ě p n é h o Izotopu. U jaderných materiálů,
které byly před ozářením zařazeny do I. nebo II.
kategorie, múze hýt kategorie z m í r n ě n a o jeden
stupeň v př ípade, že dávkový př íkon od takového
mater iá lu )e ve Vľdálenostl 1 m bez st íněni vyšší
než 1 Gy nod.

C. Radioaktivní odpady z Jaderných zařízeni

Zařazuji SR clo I., II. nnbo HI. kategor ie jako
ostatní lailRrné materiály. Při zařazeni do kate-
gorie se \)".n: v úvahu zejména aktivi ta radioaktiv-
ních odpudú |i:jii li množství, možnost neoprávně-
ných finiin.sti s radioaktivními odpady a další
v lastnost i , k teré moiinu vyvolat o h r o ž e n ! životního
prost ředí , zdraví a životů lidí.

a | mať1 r fliy neozAfené v reíik'oru nrho mntfiriály mtiti'.ni v reaktoru, u kterých |e VR vzdálenosti 1 m bez sil-
něni dávkový příkon ruvBn nebu nižäi nuž 1 Gy hod.

bl plutnniiiin s i z o" o p rkou koncentraci ;*HPu vySSI nn2 RQ % mňže být Knniisl z kategorizace vyjmuto
c | množství n'í^í než 15 s mohou uýl z kaliigonnace vyjmuta
dj nevit.ihujH se na urmiové a thoriuvů rudy a materiály pfi jejich zpracovaní


