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III. 

Odůvodnění 
 

Obecná část 

 

A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace k návrhu vyhlášky o podmínkách 

poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích 

 

1. Důvod předložení a cíle 

 

1.1. Název 

Vyhláška č. …/2016 Sb., o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v 

některých existujících expozičních situacích 

 

1.2. Definice problému 

Česká republika je zemí, v níž díky specifickému geologickému podloží může radon ve 

zvýšené míře pronikat do obytných prostor domů a potenciálně poškozovat zdraví lidí, kteří 

v takových domech pobývají. Z tohoto důvodu stát již tradičně (několik desítek let) vyvíjí 

intenzivní programy k ochraně obyvatelstva před expozicí radonem a jeho rozpadovými 

produkty. Existují praktická stavebně-technická opatření, která mohou koncentraci radonu ve 

vnitřním ovzduší účinně snížit. V zájmu ochrany zdraví obyvatelstva stát podporuje provádění 

takových opatření s cílem snížit úroveň ozáření obyvatel z radonu a jeho rozpadových 

produktů a eliminovat případy, kdy ozáření překračuje akceptovatelné riziko. 

Podpora zmíněných opatření má nejen podobu metodickou, vzdělávací a vyhledávací 

(informační kampaně pro obyvatelstvo, vzdělávání stavebníků, zajištění sítě subjektů, které 

provádějí potřebná měření objemové aktivity radonu atp.), ale i konkrétní realizační, a to ve 

veřejném zájmu. Stát ponechává na soukromých osobách, jakou formou se budou chránit 

proti ozáření z radonu, v některých případech je ovšem účelné umožnit realizaci ochranných 

opatření i za cenu finančního přispění státu. V řadě případů totiž nestačí jednoduchá opatření, 

založená na zvýšení soustavného větrání. V zájmu ochrany individuálních práv dotčených 

osob (např. soukromého vlastnictví, práva na život apod.), ale též v obecném zájmu na 

zdravém a komplexním rozvoji populace v území je voleno řešení formou účelových dotací 

na provedení potřebných stavebních úprav. 

Již současná právní úprava, daná zákonem č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné 

energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, předpokládá, že vlastníci budov, k jejichž výstavbě bylo vydáno 

stavební povolení nebo svým obsahem podobné povolení do 28. 2. 1991, kdy ozáření 

z přírodních radionuklidů ve stavbách nebylo regulováno právními předpisy, jejichž obyvatelé 

jsou vystaveni nepřijatelně vysokému působení radonu a produktů jeho přeměny, budou 

provádět kompenzační stavební opatření s podporou státu. Obdobně i za nového právního 

stavu, který bude nastolen novým atomovým zákonem (aktuálně sněmovní tisk č. 560), je 

nutné upravit podrobnosti poskytování dotací a podmínky, za nichž mohou být poskytnuty. 

Vyhláška je v této oblasti transpozicí čl. 74 odst. 2 směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. 

prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9EB69WM)



- 4 - 
 

vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 

96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom. 

Druhým problémem, kterého se návrh dotýká, je obsah přírodních radionuklidů v pitné vodě 

určené pro veřejnou potřebu. Také u této komodity může nastat situace, kdy je lidské zdraví 

ohrožováno radionuklidy ve vodě spotřebovávané běžnou populací. V některých případech 

neexistuje alternativa pro zásobování v dané oblasti. Proto je účelné podporovat provádění 

ozdravných opatření, která zaručí, že radiační ochrana obyvatel je optimalizovaná. Také 

v tomto případě stát přistupuje k užití dotací a je nutno (na základě identického zmocnění 

nového atomového zákona) stanovit podrobnosti poskytování dotací a podmínky pro toto 

poskytování. 

Vyhláška je v této oblasti transpozicí čl. 4 písm. b), čl. 5 odst. 1, čl. 7 odst. 3 písm. a) a 

přílohy č. I směrnice Rady 2013/51/Euratom ze dne 22. října 2013, kterou se stanoví 

požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k 

lidské spotřebě. 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) předkládá návrh vyhlášky o 

podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních 

situacích, který je prováděcím předpisem nového atomového zákona. K vydání vyhlášky je 

SÚJB zmocněn ustanoveními § 103 odst. 6 písm. a) zákona atomového zákona. 

 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Současná právní úprava zákonem č. 18/1997 Sb. předpokládá ve svém § 28 odst. 2 písm. e), 

že stát může poskytnout dotaci na likvidaci starých radiačních zátěží, a to mj. na zjištění rizika 

vyplývajícího z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb, na 

přijetí opatření prokazatelně zdůvodněných a opatření ke snížení obsahu přírodních 

radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejné zásobování. Dotace může být poskytnuta na 

základě žádosti dokládající relevantní skutečnosti. Podle § 46a odst. 1 a 2 zákona č. 18/1997 

Sb. se krajský úřad aktivně podílí na poskytování dotací, a to formou poskytování informací o 

podmínkách získání dotace ze státního rozpočtu, přijímání žádosti o poskytnutí dotace a 

kontrole účinnosti prováděných opatření na ochranu zdraví obyvatelstva před ozářením z 

přírodních radionuklidů. Dotace samotné pak poskytuje Ministerstvo financí. 

Podrobnosti celého procesu upravuje vyhláška č. 462/2005 Sb., o distribuci a sběru detektorů 

k vyhledávání staveb s vyšší úrovní ozáření z přírodních radionuklidů a stanovení podmínek 

pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. 

Uvedená právní úprava bude cele zrušena v důsledku přijetí nové právní úpravy atomového 

zákona. Nová právní úprava má toliko technicky nastoupit na její místo. Podmínky mají zůstat 

zachovány v téměř nezměněném rozsahu. 

 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými subjekty budou vlastníci 

 

a) bytu v bytovém nebo rodinném domě užívaném k trvalému bydlení, k jehož výstavbě 

bylo vydáno stavební povolení nebo svým obsahem podobné povolení do 28. února 1991 

(dále jen „povolení“), jestliže průměr hodnot objemové aktivity radonu ze všech 

obytných místností a kuchyní bytu je za obvyklého užívání dlouhodobě vyšší než 1000 

Bq/m3, 
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b) budovy školy, školského zařízení nebo budovy sloužící pro zabezpečení sociálních nebo 

zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu dětí a mládeže, k jejichž výstavbě bylo 

vydáno povolení, jestliže v ovzduší některé pobytové místnosti určené k pobytu dětí a 

mládeže dosáhl průměr naměřených hodnot objemové aktivity radonu v době jejich 

pobytu hodnoty vyšší než 300 Bq/m3, nebo 

c) budovy sloužící pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb při dlouhodobém 

pobytu osob, kterým jsou tyto služby poskytovány, neuvedené v písmenu b), k jejíž 

výstavbě bylo vydáno povolení, jestliže v ovzduší některé pobytové místnosti při pobytu 

těchto osob dosáhl dlouhodobý průměr naměřených hodnot objemové aktivity radonu za 

obvyklého užívání hodnoty vyšší než 1000 Bq/m3. 

 

Dále vlastníci vodovodů pro veřejnou potřebu, jestliže obsah přírodních radionuklidů v 

dodávané vodě v tomto vodovodu překročil nejvyšší přípustnou hodnotu, při jejímž 

překročení nesmí být podle § 103 odst. 1 písm. a) atomového zákona pitná voda dodávána pro 

veřejnou potřebu, stanovenou vyhláškou o radiační ochraně 

Těmto subjektům budou potenciálně poskytovány dotace. 

V přeneseném smyslu budou dotčeny také osoby provádějící technická opatření. 

 

1.5. Popis cílového stavu 

Touto úpravou je přebírána dosavadní právní úprava, rušená novým atomový zákonem. 

V souladu se současným právním stavem bude právní úprava rozdělena do dvou 

samostatných vyhlášek, neboť materie se odborně a gesčně rozpadá do dvou oblastí – 

posouzení podmínek pro získání dotace (tj. provedení měření radonu apod.) a účinnosti 

provedených opatření, relevantní pro SÚJB, který je způsobilý posoudit technickou stránku 

věci, a provedení procesu poskytnutí dotace, relevantní pro Ministerstvo financí. Proto jsou 

paralelně připravovány dva samostatné prováděcí právní předpisy, v gesci SÚJB tato vyhláška 

o podmínkách pro poskytnutí dotací a v gesci Ministerstva financí vyhláška o postupech při 

poskytování dotací. Obě přitom navazují na § 103 atomového zákona. 

Oproti stávající právní úpravě, kromě formálních změn, zaznamenává navrhovaná úprava 

rovněž posun ve snížení objemové aktivity radonu, která je předpokladem pro poskytnutí 

dotace v případě budovy školy, školského zařízení nebo budovy sloužící pro zabezpečení 

sociálních nebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu dětí a mládeže. Namísto 

dosavadních 400 Bq/m3 je nově stanovena hodnota 300 Bq/m3. Tato změna reflektuje 

požadavek čl. 74 směrnice 2013/59/Euratom, která stanoví, že tzv. referenční úroveň pro 

roční průměr objemové aktivity radonu nesmí být vyšší než 300 Bq/m3 a váže na tuto hodnotu 

použití „technických nebo jiných prostředků k tomu, aby v obytných domech byla přijata 

opatření ke snížení koncentrací radonu“. Tento posun by mohl vést k tomu, že okruh příjemců 

dotací se oproti dosavadnímu stavu rozšíří. 

 

1.6. Zhodnocení rizika 

Rizika v souvislosti s navrhovanou úpravou nejsou identifikována. Ve srovnání se stávající 

úpravou dojde ke změně hodnoty objemové aktivity radonu, která je podmínkou pro 

poskytnutí dotace, což by mohlo vést k rozšíření okruhu žadatelů. Tato skutečnost však 

nepředstavuje riziko, neboť případné zvýšené náklady budou vyrovnány úsporami 

z nevynaložených nákladů na léčení potenciálně nemocných osob. Tedy jak z pohledu 

příjemce právní normy, ani výkonu státní správy v této oblasti žádná rizika nevyvstávají. 
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Nepřijetím navržené právní úpravy nebude provedeno příslušné zmocnění atomového zákona 

a právní úprava bude ponechána pouze v obecné zákonné rovině. V případě nepřijetí nedojde 

také ke správné transpozici předpisů Euratomu s potenciálními riziky z toho plynoucími. 

 

 

2. Návrh variant řešení 

 

2.1. Varianta 0 (ponechání současného stavu beze změny) 

Vzhledem k tomu, že je přijímána zcela nová právní úprava a dosavadní právní úprava je 

novým atomovým zákonem rušena, došlo by v případě nulové varianty k naplnění výše 

uvedených rizik – právní úprava podmínek poskytnutí dotací by zůstala pouze v obecné 

rovině atomového zákona a stát by nebyl schopen realizovat tento dotační program. Rovněž 

„partnerská“ vyhláška Ministerstva financí by se stala obsoletní a Česká republika by se 

vystavila sankcím ze strany Euratomu. 

 

2.2. Varianta 1 (přijetí navrženého předpisu) 

Varianta 1 daná vytvořením nové vyhlášky o podmínkách poskytnutí dotace ze státního 

rozpočtu v některých existujících expozičních situacích toliko nahrazuje již existující právní 

úpravu a povede k realizaci dotačního programu v rámci ochrany obyvatelstva před ozářením 

z přírodních radionuklidů. Z dlouhodobého hlediska bude přínosem tohoto dotačního 

programu zajištění ochrany zdraví obyvatelstva před negativními účinky zmíněných 

radionuklidů. Nepřijetí navrženého právního předpisu by bylo porušením povinností 

plynoucích České republice z členství v Euratomu. 

Varianta 1 je plně v souladu s požadavky § 103 atomového zákona. 

 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

3.1. Identifikace nákladů a přínosů 

 

3.1.1. Varianta 0 

Z hlediska nákladů a přínosů by nulová varianta mohla vést k úsporám na poskytnutých 

dotacích, což by ovšem bylo významně převáženo náklady v důsledku soustavného 

poškozování zdraví populace. 

Na straně nákladů v případě nulové varianty musejí být zvažovány i případné sankce 

Euratomu za nesprávnou transpozici směrnic Euratomu. 

 

 

3.1.2. Varianta 1 

Náklady a přínosy podnikatelů 

V souvislosti s přijetím předkládané vyhlášky nejsou předpokládány žádné náklady 

podnikatelů oproti stávajícímu právnímu stavu. Naopak lze předpokládat, že snížením mezí 

pro poskytnutí dotací na 300 Bq/m3 může dojít k posílení podnikatelského segmentu 

provádějícího příslušné stavební úpravy a jiná ochranná opatření. 
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Náklady a přínosy veřejné správy 

V souvislosti s přijetím předkládané vyhlášky lze očekávat, že budou poskytovány dotace 

mírně rozsáhlejšímu okruhu adresátů. Krátkodobě by tedy mohlo dojít ke zvýšení nákladů na 

administraci a objemu prostředků poskytnutých formou dotací. Tyto náklady však budou 

v dlouhodobém horizontu výrazně převýšeny úsporami (a jinými přínosy), které přinese 

ochrana zdraví populace před působením radionuklidů. 

 

Dopady na podnikatelské subjekty 

Ve srovnání se stávající úpravou nejsou negativní dopady identifikovány. Úprava by měla mít 

pozitivní dopady v důsledku rozšíření okruhu subjektů, které budou moci získat dotace a 

provést tak opatření proti ozáření z přírodních radionuklidů. 

 

Sociální dopady 

Úprava může mít pozitivní sociální dopady v důsledku rozšíření okruhu subjektů, které budou 

moci získat dotace, a provést tak opatření proti ozáření z přírodních radionuklidů. Tento krok 

by mohl vést k posílení zaměstnanosti u osob provádějících ozdravná protiradonová opatření. 

Pozitivní sociální dopady by mohlo mít také obecné zlepšení zdravotního stavu populace. 

 

Dopady na životní prostředí 

Navrhovaná úprava nebude mít žádné negativní dopady do životního prostředí. 

 

 

3.2. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Varianta 1 – zvolená varianta této úpravy – nepřináší žádnému subjektu dlouhodobé 

dodatečné náklady, naopak může vést k ušetření potenciálních nákladů v případě zlepšení 

zdravotního stavu populace a provedení transpozice směrnic Euratomu. 

 

 

4. Návrh řešení 

 

4.1. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Variantou doporučenou k dalšímu řešení je předložený návrh vyhlášky.  

 

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Orgánem zodpovědným za zpracování návrhu vyhlášky je SÚJB, který bude rovněž 

odpovědný za implementaci regulace při činnostech souvisejících s využíváním jaderné 

energie a činnostech v rámci expozičních situací v oblasti systému řízení. Implementace a 

vynucování budou realizovány zejména v rámci výkonu státního dozoru SÚJB v uvedené 

oblasti. 
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6. Přezkum účinnosti regulace 

Přezkoumání účinnosti bude průběžně prováděno v rámci výkonu státní správy v oblasti 

mírového využívání jaderné energie. 

 

 

7. Konzultace a zdroje dat 

Byl uvážen a posouzen skutečný formální proces poskytování dotací a zohledněny zkušenosti 

SÚJB, Ministerstva financí a krajských úřadů za období od roku 2005. Stejně tak byly 

zváženy postupy, které v rámci technické podpory zajišťují SÚRO, v.v.i. a SÚJCHBO, v.v.i. 

při posuzování koncentrací radonu rozhodných pro přiznání dotace v objektech a při 

hodnocení účinnosti provedených opatření. Dále byly využity zkušenosti SÚJB z předchozí 

správní činnosti. 

 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Osoba, která zpracovala závěrečnou zprávu RIA: 

Ing. Eva Pravdová, 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Adresa: Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1 

telefon: 498 652 707 

e-mail: eva.pravdova@sujb.cz 

 

 

B. Zhodnocení souladu návrhu právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, 

s mezinárodními smlouvami, jímž je Česká republika vázána, a s předpisy Evropské 

unie, judikatury soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 

práva Evropské unie, popřípadě s legislativními záměra a s návrhy Evropské unie 

Návrh vyhlášky je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky, jak jej vymezuje čl. 

112 Ústavy České republiky. Je prováděcím právním předpisem vydaným (ústředním) 

správním úřadem na základě čl. 79 odst. 3 Ústavy České republiky. 

Vyhláška je vydána k provedení nově připraveného atomového zákona, na základě zmocnění 

v § 103 odst. 6 písm. a) atomového zákona. Návrh stanovuje výlučně podmínky poskytnutí 

dotace ze státního rozpočtu na 

 

 přijetí odůvodněného opatření, které snižuje míru ozáření z přítomnosti radonu a jeho 

produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a 

 přijetí opatření, která snižují obsah přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro 

veřejnou potřebu. 

 

Návrh je plně v souladu s Ústavním pořádkem České republiky. 
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Návrh vyhlášky transponuje do českého právního řádu Směrnici 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 (v návaznosti na 

obecná ustanovení Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii). 

Citované směrnice požadují v obecné rovině, aby členský stát stanovil vnitrostátní právní 

rámec požadující zavedení systému řízení. Zvláště významná je transpozice směrnic Rady 

2013/59/Euratom a 2014/87/Euratom, která dosud nebyla českým právním řádem provedena. 

Navrhovaná vyhláška stanoví podmínky provedení „opatření ke snížení koncentrací radonu v 

obytných domech“ v nichž byla překročena tzv. referenční úroveň 300 Bq/m3 (viz čl. 74 odst. 

2 směrnice). 

Návrh vyhlášky transponuje do českého právního řádu dále Směrnice Rady 2013/51/Euratom 

ze dne 22. října 2013, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde 

o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě. Směrnice vyžaduje provedení opatření 

ke snížení obsahu radionuklidů k vodě určené k lidské spotřebě. Tímto opatřením jsou 

technická opatření prováděná na základě státem poskytnutých dotací (viz čl. 4 písm. b), čl. 5 

odst. 1, čl. 7 odst. 3 písm. a) a přílohy č. I). 

 

 

C. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a 

k dopadu na rovnost žen a mužů 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na zákaz diskriminace ve smyslu zákona č. 198/2009 

Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně 

některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

D. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 

sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopad na 

životní prostředí 

Navržená právní úprava může krátkodobě přinést mírné zvýšení nároků na státní rozpočet 

nebo jiné veřejné rozpočty. Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu však povede k 

úsporám na nákladech v důsledku poškození zdraví populace. Úprava nebude mít negativní 

hospodářské a finanční dopady na podnikatelské prostředí České republiky, naopak může 

(oproti stávajícímu stavu) vést k vytvoření nových podnikatelských a pracovních příležitostí. 

Nebude mít žádné negativní sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména na osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

Právní úprava vyhlášky rovněž tak nebude mít negativní dopady na životní prostředí, 

striktnější požadavky na zavedení systému jakosti a zvýšení kvality dozoru nad jejich 

splněním nepřímo přinesou předpokládané zlepšení ochrany lidského zdraví a životního 

prostředí. 

 

 

E. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 
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Navrhovaná právní úprava není spojena s dopady na oblast soukromí a osobních údajů. 

Vzhledem ke svému charakteru je návrh k problematice ochrany soukromí a osobních údajů 

indiferentní. 

 

 

F. Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh plně respektuje zavedené standardy veřejné správy v České republice. Nevytváří žádné 

příležitosti ke zvýhodňování některých skupin adresátů (podmínky poskytnutí dotací jsou 

stanoveny exaktními hodnotami, jejichž dosažení je ověřováno exaktním měřením) a 

předpokládá užití obvyklých právních forem (formální správní řízení). Jednoznačné stanovení 

odpovědností adresátů za jejich jednání je založeno již obecnými povinnostmi v novém 

atomovém zákoně, které vyhláška pouze provádí. Kontrolní a vynucovací mechanismy jsou 

rovněž založeny již zákonnou právní úpravou a aplikují obecné právní předpisy (zákon č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád), v platném znění, a speciální ustanovení nového atomového zákona; resp. 

jejich obdobu ve sféře finančního práva). Lze uzavřít, že nový právní předpis nepředstavuje 

z hlediska korupčních rizik jakkoli zneužitelný právní podklad. 

 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

 

K § 1 

Ustanovení toliko vymezuje (identicky s novým atomovým zákonem) předmět úpravy, tj. 

případy, pro které vyhláška upravuje podmínky poskytnutí dotace. Jedná se o opatření, která 

snižují míru ozáření osob z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší 

staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti, a o opatření, která snižují obsah přírodních radionuklidů 

v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu. 

Systém poskytování dotací na provedení ozdravných protiradonových opatření je spojen 

s Radonovým programem ČR dlouhodobě. Státní podpora je pro veřejnost důležitým 

signálem závažnosti radonové problematiky. Epidemiologickými studiemi bylo celosvětově 

prokázáno, že se vzrůstající koncentrací vdechovaných produktů přeměny radonu a vzrůstající 

délkou pobytu v takovém prostředí se zvyšuje pravděpodobnost onemocnění rakovinou plic. 

V minulosti se studie týkaly horníků uranových dolů, v posledních dvaceti letech bylo toto 

riziko jednoznačně potvrzeno i pro byty. K celkové koncentraci radonu v ovzduší bytů může 

částečně přispět i jeho uvolňování z používané vody, pokud je v ní radon přítomen ve vysoké 

koncentraci. 

Směrnice 2013/59/Euratom stanovuje pro všechny členské státy závazný rámec regulace 

ozáření z přírodních zdrojů záření, zejména z radonu. Podle ustanovení směrnice mají členské 

státy technickými i jinými prostředky, včetně finanční podpory, vybízet k přijímání 

ozdravných opatření. Dotace na provedení ozdravných opatření jsou poskytovány pouze na 

řešení případů nepřijatelně zvýšeného ozáření, které je v současnosti řešitelné dostupnými 

technologickými postupy. 

V případě zátěže přírodními radionuklidy se vždy jedná o stavy, u nichž není možné nalézt 

osobu, jež je způsobilá nést reparační náklady, nebo jde o osoby, v jejichž případě by 
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požadavek nést náklady na nápravu vedl k neúměrné zátěži nebo byl přímo nespravedlivý. Je 

proto vhodnější, aby náklady na nápravu těchto nežádoucích situací nesl stát, který jediný je 

schopen zajistit účinné množství potřebných prostředků. Dotace v rámci tzv. radonového 

programu mají za cíl ulehčit situaci vlastníků nemovitostí v prostředí České republiky, 

nadmíru bohatém na radon a produkty jeho přeměny. Lze považovat za zcela legitimní snahu 

usnadnit postavení soukromých fyzických osob, jež hodlají a potřebují vyřešit svoji bytovou 

situaci a mají jen omezený výběr lokací, kde tak mohou učinit. Poskytnutím této dotace 

nedochází ke zvýhodnění jejího příjemce, které by za běžných tržních podmínek nezískal. Její 

poskytnutím dochází výlučně k úhradě nákladů, které byl vlastník nucen vynaložit k tomu, 

aby své obydlí zbavil rizika spojeného s radonem. Cílem poskytnutých finančních prostředků 

není zvýhodnění v tržním prostředí, ale naopak vyrovnání zjevných nevýhod spojených s 

přítomností radionuklidů. Obdobné principy platí i v případě dotací na přijetí opatření ke 

snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu. V tomto 

případě je nad to potřeba náhrady nákladů na snížení obsahu radionuklidů zdůvodněna 

potřebou zajistit relevantní zásobování pitnou vodou i v oblastech bohatých na přítomnost 

přírodních radionuklidů. 

Nejedná se tedy o podporu ve smyslu čl. 107 a násl. SFEU, tj. „podpory…, které … 

zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi 

členskými státy“. Při extenzivním výkladu příslušných ustanovení SFEU by bylo možno 

zahrnout tyto dotace mezi „podpory určené k náhradě škod způsobených přírodními 

pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi“, ovšem takový výklad by poněkud 

odporoval povaze starých zátěží i dotací samotných. Lze tedy shrnout, že dotace podle § 103 

nejsou veřejnou podporou ve smyslu čl. 107 a násl. SFEU. 

 

K § 2 

Ustanovení stanovuje podmínky, za kterých lze dotaci poskytnout. 

Dotace je určena pro stavby, resp. jejich vlastníky, k jejichž výstavbě bylo vydáno stavební 

povolení nebo svým obsahem podobné povolení do 28. 2. 1991, kdy nebylo ozáření z radonu 

a jeho rozpadových produktů regulováno právními předpisy. Od 1. 3. 1991 vstoupila 

v platnost vyhláška č. 76/1991 Sb., která stanoví požadavky na ochranu zdraví před vnitřním 

ozářením způsobeným vdechováním radonu a jeho dceřiných produktů z vnitřního ovzduší 

budov a před zevním ozářením způsobeným zářením gama z přírodních radionuklidů ve 

stavebních materiálech, v níž bylo v § 4 odst. 2 uvedeno, že budovy stavěné mimo území 

s nízkým radonovým rizikem musí být preventivně chráněny proti pronikání radonu z podloží. 

Dotace je určena vlastníkům bytů užívaných k trvalému bydlení a vlastníkům vyjmenovaných 

budov určených k dlouhodobému pobytu veřejnosti, ve kterých bylo zjištěno překročení 

stanovených hodnot objemové aktivity radonu. Objemová aktivita radonu rozhodná pro 

přiznání dotace vlastníkovi bytu se stanovuje jako průměr objemových aktivit radonu 

zjištěných ve všech obytných místnostech a kuchyních v bytě při dlouhodobém, minimálně 

dvouměsíčním měření. Objemová aktivita radonu rozhodná pro přiznání dotace vlastníkovi 

budovy pro pobyt veřejnosti stanovené v této vyhlášce je hodnota zjištěná v době pobytu 

osob, pro které je budova určena. 

Dotace na snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu je 

určena vlastníkům vodovodů, jestliže obsah přírodních radionuklidů v dodávané vodě 

překročil nejvyšší přípustnou hodnotu stanovenou vyhláškou o radiační ochraně. Dotace se 

využívá na snižování objemové aktivity radonu, pokud je jeho koncentrace v dodávané vodě 

vyšší než 300 Bq/l. 
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Ustanovení obsahuje dále podmínky, které vycházejí z požadované účinnosti realizovaného 

opatření. Pro opatření ke snížení objemové aktivity radonu ve stavbách je požadováno snížení 

obsahu radonu v ovzduší stavby pod referenční úroveň 300 Bq/m3 nebo alespoň o 75 % 

původní hodnoty a pro vodu dodávanou pro veřejnou potřebu snížení objemové aktivity pod 

referenční úroveň stanovenou vyhláškou o radiační ochraně, což je 100 Bq/l. Požadavky na 

účinnost realizovaných opatření vycházejí z možností dostupných technologií. Technologie 

pro snížení objemové aktivity radonu ve stavbách jsou založeny zejména na odvětrání radonu 

z podloží mimo objekt. Jejich účinnost je závislá na dispozicích a stavu objektu a běžně 

převyšuje požadovaných 75 %. Technologie pro odstranění radonu z vody jsou založeny na 

protiproudém systému provzdušňování vody ve svislé koloně a dosahují minimálně 90 % 

účinnosti. Účinnost realizovaných opatření je vždy ověřována měřením nebo kontrolou 

radiační ochrany. Za splnění stanovených podmínek lze tedy opatření považovat za účinné a 

účelné a dotaci za odůvodněnou. 

Formulace odráží rozdílný způsob měření a hodnocení objemové aktivity radonu v obytných 

budovách a budovách s režimovým provozem. Ve stavbách pro bydlení se zjišťuje 

dlouhodobá průměrná objemová aktivita radonu za podmínek běžného užívání, o které se 

předpokládá, že je nejlepším podkladem pro odhad dlouhodobého ozáření obyvatel. 

Ve stavbách s režimovým provozem odpovídá jejich provozovatel za to, že v době pobytu 

osob, pro které je stavba určena, nedojde k situaci, kdy bude překročena příslušná referenční 

hodnota objemové aktivity radonu. Tento stav se zjišťuje speciálním krátkodobým (zpravidla 

týdenním) měřením v době pobytu osob za kontrolovaných podmínek. Samotné měření tedy 

neprokazuje, zda tento stav je dosahován opakovaně a trvale, i když se to dá zjevně 

předpokládat. Použití dokonavého a nedokonavého vidu odpovídá způsobům měření 

objemové aktivity radonu, ale stejně tak by se dal použít i vid nedokonavý v obou případech. 

 

K § 3 

Navrhuje se, aby tato vyhláška nabyla účinnosti k 1. 1. 2017, tj. k datu nabytí účinnosti 

zákona, který provádí. 
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