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Navrhovaný právní předpis ČR 

Vyhláška o o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v 

některých existujících expozičních situacích 

Odpovídající předpis EU (Euratomu) 

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 

§ 2 (1) Dotaci na přijetí odůvodněného opatření, 

které snižuje míru ozáření z přítomnosti radonu a 

jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb 

pro bydlení a pobyt veřejnosti, lze poskytnout 

vlastníkovi 

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 naměřených hodnot 

objemové aktivity radonu ze všech obytných 

místností a kuchyní bytu je za obvyklého užívání 

dlouhodobě vyšší než 1000 Bq/m3, 

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. 

(2) Dotaci na přijetí opatření, která snižují obsah 

přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro 

veřejnou potřebu, lze poskytnout vlastníkovi 

vodovodu pro veřejnou potřebu, jestliže obsah 

32013L0051 Článek 4 Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 6 odst. 3 směrnice Rady 

96/29/Euratom (9), přijmou členské státy veškerá opatření nezbytná k 

vytvoření příslušného programu monitorování vody určené k lidské 

spotřebě, aby zajistily, že v případě nedodržení hodnot ukazatelů 

stanovených podle této směrnice: 

 

b) v případě potřeby budou přijata nápravná opatření ke zlepšení 

jakosti vody na úroveň, která je v souladu s požadavky na ochranu 

lidského zdraví z hlediska radiační ochrany. 

Článek 7 3. Pokud riziko uvedené v odstavci 2 existuje, členský stát: 

 

a) přijme nápravné opatření za účelem zajištění souladu s požadavky 

na ochranu lidského zdraví z hlediska radiační ochrany a 

Příloha I HODNOTY UKAZATELŮ PRO RADON, TRITIUM A ID VODY 

URČENÉ K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ  

Ukazatel Hodnota ukazatele Jednotka Poznámky 

Radon 100 Bq/l (Poznámka 1) 

Tritium 100 Bq/l (Poznámka 2) 

ID 0,10 mSv   

a) Členské státy mohou stanovit úroveň pro radon, jejíž překročení 

bude považováno za nevhodné a při hodnotách nižších než tato 

úroveň by měla pokračovat optimalizace ochrany, aniž by bylo 

ohroženo zásobování vodou ve vnitrostátním či regionálním 

měřítku. Úroveň stanovená členským státem může být vyšší než 

100 Bq/l, ale nižší než 1 000 Bq/l. Za účelem zjednodušení 

vnitrostátních právních předpisů se členské státy mohou 

rozhodnout pro přizpůsobení hodnoty ukazatelů této úrovni. 

b) Nápravné opatření je považováno za odůvodněné na základě 

radiologické ochrany bez dalšího zkoumání v případě, že 

koncentrace radonu jsou vyšší než 1 000 Bq/l. 

Poznámka 2: Zvýšené hodnoty tritia mohou být známkou přítomnosti 

dalších umělých radionuklidů. Pokud koncentrace tritia 
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přírodních radionuklidů v dodávané vodě v tomto 

vodovodu překročil nejvyšší přípustnou hodnotu, při 

jejímž překročení nesmí být podle § 100 odst. 1 písm. 

a) atomového zákona pitná voda dodávána pro 

veřejnou potřebu, stanovenou vyhláškou o radiační 

ochraně. 

(3) Dotaci podle odstavce 1 lze poskytnout za 

podmínky, že provedeným opatřením došlo ke 

snížení obsahu radonu v ovzduší stavby pod 

referenční úroveň 300 Bq/m3 nebo alespoň o 75 % 

původní hodnoty. 

(4) Dotaci podle odstavce 2 lze poskytnout za 

podmínky, že provedeným opatřením došlo ke 

snížení obsahu přírodních radionuklidů pod 

referenční úroveň, při jejímž překročení nesmí být 

podle § 100 odst. 1 písm. b) atomového zákona pitná 

voda dodávána pro veřejnou potřebu, stanovenou 

vyhláškou o radiační ochraně. 

překročí příslušnou hodnotu ukazatele, je nutný rozbor 

přítomnosti dalších umělých radionuklidů. 
  

32013L0059 Článek 74 2. Na základě národního akčního plánu uvedeného v článku 103 

členské státy podporují opatření za účelem identifikace obytných 

domů, v nichž koncentrace radonu (v ročním průměru) překračuje 

referenční úroveň, a případně technickými nebo jinými prostředky 

vybízí k tomu, aby v těchto obytných domech byla přijata opatření ke 

snížení koncentrací radonu. 
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32013L0051 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. 

32013L0059 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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