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ZMĚNOVÝ LIST CERTIFIKOVANÉ METODIKY 
čj. SÚJB/RCCB/21140/2019 

 
 
Osvědčení: 

o uznání uplatněné certifikované metodiky Nmet  
čj. SÚJB/RCČB/1058/2014 
v souladu s podmínkami „Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje“ 

 
Název metodiky:  

Certifikovaná metodika – Činnosti sítě včasného zjištění jako součásti 

Radiační monitorovací sítě 

 
Autor:  

Mgr. Barbora Marešová 

 
Název organizace:  

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. 
Bartoškova 28, 140 00 Praha 4 

 
Vypracované v rámci výzkumného projektu  

č. VF 20102015014 (Bezpečnostní výzkum MV ČR) 
 
Důvod změny: 

1. Změna terminologie po přijetí zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon a jeho 
prováděcích předpisů 

2. Výměna a doplnění měřicích sond na měřicích místech se zachováním funkce 
3. Dodržování ochrany osobních údajů podle GDPR 

 
Popis změny: 
 

1. Změna terminologie 
 

Původní výraz Nová terminologie 
Radiační monitorovací síť Monitorování radiační situace 
Pracoviště řídící činnost SVZ Datové středisko 
Normální a havarijní režim Normální a havarijní monitorování 
- Dělení monitorovacích sítí v souladu 

s vyhláškou č. 360/2016 Sb. 
1. a 2. informační úroveň  Vyšetřovací a zásahová monitorovací 

úroveň 
Radiační mimořádná situace Nehodová expoziční situace 
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Obvyklá radiační situace Plánovaná nebo existující expoziční situace 
Havarijní připravenost Zvládání radiační mimořádné události 
 
 

2. Výměna měřicích sond a doplnění nových měřicích míst 
V roce 2017 byla v 54 měřicích místech zajišťovaných SÚJB provedena výměna měřicího 

zařízení typ Berthold LB-111 za měřicí sondu NuDET EGM-02 s řídicí jednotkou NuEM DL. 
Zároveň bylo zřízeno nové měřicí místo v Týně nad Vltavou. Při výměně byla zachována 
původní funkce zařízení SVZ, některé činnosti byly automatizovány, došlo k zjednodušení 
obsluhy a automatizaci přenosu dat, z tohoto důvodu byla v rámci revize certifikované 
metodiky vypuštěna Příloha P10 (Přehled charakteristik měření iF) a Příloha P11 (Postup 
ověření správné funkce měřicího zařízení) a byly upraveny povinnosti služby SM SÚRO. 
ČEZ, a. s. v roce 2017 zprovoznil v ZHP JE Dukovany a JE Temelín další okruh měření 

(tzv. TDS3), jedná se o 16 nových měřicích míst v každé lokalitě. 
 

3. Ochrana osobních údajů 
Z první strany certifikované metodiky byla odstraněna jména oponentů. 
Přílohy P8 a P9, které obsahují osobní údaje a kontakty, byly označeny jako neveřejné a na 
webu SÚJB nebudou zveřejněny. Příloha P12 obsahující oponentní posudky byla z metodiky 
odstraněna. 
 
 
 
 
 
 
Účinnost od 1. ledna 2020 
 
V Praze dne 12. prosince 2019 
 
 

 
   Ing Karla Petrová 
     
                            ředitelka sekce radiační ochrany 
 
                                                                      podepsáno elektronicky 


