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V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

 

Vyhláška o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedkyně Státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost dne 20. 11. 2015, s termínem dodání stanovisek do 11. 12. 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

OKOM 1. Zdá se, že rozdílová tabulka nadbytečně uvádí 

ustanovení směrnic, která se nejeví k dotčeným 

ustanovením návrhu jako přímo implementační. Ve 

smyslu požadavků kladených Legislativními pravidly 

vlády (čl. II odst. 2 a 4 přílohy 5), by na jedné straně 

mělo být uvedeno znění příslušného ustanovení návrhu, 

a na druhé straně tomu odpovídající znění normativního 

předpisu EU. Přiložená rozdílová tabulka však vykazuje 

vůči § 2 návrhu skupinu ustanovení směrnic, přičemž u 

některých z nich (čl. 5 odst. 1 a čl. 7 odst. 3 písm. a) 

směrnice 2013/51) se jeví jako sporné, zda jsou 

předloženým návrhem přímo transponována. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 

Lze přijmout námitku, že vyhláškou není přímo 

transponován čl. 5 odst. 1 směrnice 2013/51/Euratom, 

jelikož tato vyhláška pouze přejímá nejvyšší 

přípustnöu hodnotu objemové aktivity radonu 300 

Bq/l stanovenou na základě této směrnice přílohou 

nové vyhlášky o radiační ochraně jako hodnotu, při 

jejímž překročení je možné žádat o poskytnutí dotace 

na ozdravná opatření. Vazba na tuto směrnici je tedy 

spíše volnější. 

Zcela nepopiratelně je však vyhláška transpoziční 

vůči čl. 7 odst. 3 písm. a) téže směrnice, jelikož právě 

tato vyhláška upravuje podmínky pro provedení 

nápravného opatření za účelem zajištění souladu s 

požadavky na ochranu lidského zdraví z hlediska 

radiační ochrany. 

2. S ohledem na skutečnost, že předložený návrh 

vyhlášky upravuje pouze podmínky pro získání dotací a 

že tento návrh bude doplněn vyhláškou Ministerstva 

financí o samotném postupu při jejich poskytování, 

dodáváme, že v rámci této úpravy bude rovněž nutné 

zohlednit pravidla týkající se veřejné podpory. 

Předkladatel by se tak měl vyjádřit, v jakém režimu 

budou dotace poskytovány a zda spadají pod některou 

AKCEPTOVÁNO 

Bude relevantně doplněna důvodová zpráva. Ostatně 

tyto informace již předkladatel poskytl v rámci 

přípravy návrhu atomového zákona, který tato 

vyhláška pouze provádí co do technických detailů 

poskytnutí dotace. 
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z výjimek, která umožňuje poskytovat dotace bez 

notifikace Evropské komisi. Bez tohoto zhodnocení totiž 

nelze nutnost notifikace nyní předloženého návrhu spolu 

s uvedenou vyhláškou Ministerstva financí zcela 

vyloučit. Doporučujeme, aby se předkladatel k těmto 

otázkám blíže vyjádřil. 

Jihomoravský kraj K § 1 předmětného návrhu vyhlášky: 

Na základě zmocnění v § 103 odst. 6 písm. a) nového 

atomového zákona by prováděcí předpis (v daném 

případě předmětný návrh vyhlášky) měl stanovit 

„podmínky poskytnutí dotace podle odstavce 1“ nového 

atomového zákona, přičemž navrhovaná vyhláška 

stanoví pouze podmínky poskytnutí dotace dle § 103 

odst. 1 písm. b) a c) nového atomového zákona, nikoliv 

však podmínky poskytnutí dotace dle § 103 odst. 1 písm. 

a) nového atomového zákona,  

tj. podmínky poskytnutí dotace pro „zjištění rizika 

vyplývajícího z přítomnosti radonu a jeho produktů 

přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení  

a pobyt veřejnosti“, přestože v důvodové zprávě 

k navrhované vyhlášce se uvádí, že stávající vyhláška č. 

462/2005 Sb. (jež stanoví podmínky poskytnutí dotace i 

„pro zjištění rizika vyplývajícího z přítomnosti radonu a 

jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro 

bydlení a pobyt veřejnosti“) bude v důsledku přijetí nové 

právní úpravy atomového zákona zrušena a že „Nová 

právní úprava má toliko technicky nastoupit na její 

místo. Podmínky mají zůstat zachovány v téměř 

nezměněném rozsahu“ (viz část A důvodové zprávy 

článek 1, bod 1.3. poslední věta). 

VYSVĚTLENO 

V důvodové zprávě část 1.3. na konci by mělo být 

doplněno, že se nemění podmínky poskytování 

dotace. 

 

K naplnění zmocnění dle § 103 odst. 1 písm. a) NAZ, 

tj. podmínky poskytnutí dotace pro „zjištění rizika 

vyplývajícího z přítomnosti radonu a jeho produktů 

přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a 

pobyt veřejnosti“: 

Uvedené zmocnění nemá být touto vyhláškou 

naplněno (jak ostatně plyne z obsahu vyhlášky a 

nakonec jak odpovídá i současnému právnímu stavu, 

neboť obdobné zmocnění není naplněno ani nyní). Při 

hodnocení výsledků Radonového programu ČR 2000 

– 2009 a přípravě Akčního plánu na období 2010 až 

2019 byla vyhodnocena účinnost strategie 

vyhledávání budov se zvýšenou objemovou aktivitou 

radonu ve vnitřním ovzduší založená na rozmisťování 

detektorů prostřednictvím krajských úřadů s finanční 

dotací státu. Protože vysoký počet měření (několik 

tisíc za rok) a počet zjištěných domů s vysokou 

objemovu aktivitou radonu ve vnitřním ovzduší 

(několik set za rok) nevedly k zájmu o následné 

ozdravení postižených domů, což snižovalo efektivitu 

vynaložených prostředků, bylo rozhodnuto při 

přípravě Akčního plánu změnit v dalším období 
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strategii rozmisťování detektorů tak, aby byla 

přednostně založena na zájmu samotných vlastníků a 

jejich odpovědnosti za vlastní obydlí. Tato změna 

byla při přípravě Akčního plánu projednána se všemi 

subjekty, které se na realizaci Radonového programu 

ČR podílejí, včetně krajských úřadů. Účinnost 

aktuální strategie rozmisťování detektorů bude možné 

posoudit až s určitým časovým odstupem, který 

vyloučí setrvačnost předcházejícího způsobu. Nadále 

bude potřeba hledat účinné způsoby, jak zajistit 

měření objemové aktivity radonu v bytech v souladu 

s požadavky Čl. 74 evropské směrnice. Není tedy 

vyloučeno, že po analýze účinnosti aktuální strategie 

může být obnoven systém dotací na zjišťování rizika. 

V takovém případě by k provedení § 103 odst. 1 

písm. a) byla realizována příslušná prováděcí právní 

úprava. 

 

Důvodová zpráva – formální úpravy: 

- v části A. čl. 1.2 třetím odstavci nejsou u zákona č. 

18/1997 Sb. zohledněny jeho novelizace dovětkem „ve 

znění pozdějších předpisů“;  

- v části B. třetím odstavci došlo k chybě v psaní - má 

být uvedeno „České republiky“; 

- v části C. nejsou u zákona č. 198/2009 Sb. zohledněny 

jeho novelizace dovětkem „ve znění pozdějších 

předpisů“; 

- v části E. odst. 1 není uvedená úplná citace „zákona č. 

101/2000 Sb.,  

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

AKCEPTOVÁNO 
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ve znění pozdějších předpisů“; 

- v části F. doporučujeme uvést úplné znění „zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů“ 

a „zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 

v platném znění“. 

Pardubický kraj 1. k § 1 předmětného návrhu vyhlášky: 

 

Na základě zmocnění v ust. § 103 odst. 6 písm. a) návrhu 

nového atomového zákona 

(http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=560) by 

prováděcí předpis měl stanovit „podmínky poskytnutí 

dotace podle odstavce 1“ návrhu nového atomového 

zákona, přičemž navrhovaná vyhláška stanoví pouze 

podmínky poskytnutí dotace dle ust. § 103 odst. 1 písm. 

b) a c) návrhu nového atomového zákona, nikoliv však 

podmínky poskytnutí dotace dle ust. § 103 odst. 1 písm. 

a) návrhu nového atomového zákona, tj. podmínky 

poskytnutí dotace pro „zjištění rizika vyplývajícího 

z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve 

vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti“ 

přestože v důvodové zprávě k navrhované vyhlášce se 

uvádí, že stávající vyhláška č. 462/2005 Sb. (jež stanoví 

podmínky poskytnutí dotace i „pro zjištění rizika 

vyplývajícího z přítomnosti radonu a jeho produktů 

přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt 

veřejnosti“) bude v důsledku přijetí nové právní úpravy 

atomového zákona zrušena a že „Nová právní úprava má 

toliko technicky nastoupit na její místo. Podmínky mají 

zůstat zachovány v téměř nezměněném rozsahu“ 

 

VYSVĚTLENO 

V důvodové zprávě část 1.3. na konci by mělo být 

doplněno, že se nemění podmínky poskytování 

dotace. 

 

K naplnění zmocnění dle § 103 odst. 1 písm. a) NAZ, 

tj. podmínky poskytnutí dotace pro „zjištění rizika 

vyplývajícího z přítomnosti radonu a jeho produktů 

přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a 

pobyt veřejnosti“: 

Uvedené zmocnění nemá být touto vyhláškou 

naplněno (jak ostatně plyne z obsahu vyhlášky a 

nakonec jak odpovídá i současnému právnímu stavu, 

neboť obdobné zmocnění není naplněno ani nyní). Při 

hodnocení výsledků Radonového programu ČR 2000 

– 2009 a přípravě Akčního plánu na období 2010 až 

2019 byla vyhodnocena účinnost strategie 

vyhledávání budov se zvýšenou objemovou aktivitou 

radonu ve vnitřním ovzduší založená na rozmisťování 

detektorů prostřednictvím krajských úřadů s finanční 

dotací státu. Protože vysoký počet měření (několik 

tisíc za rok) a počet zjištěných domů s vysokou 

objemovu aktivitou radonu ve vnitřním ovzduší 

(několik set za rok) nevedly k zájmu o následné 

ozdravení postižených domů, což snižovalo efektivitu 

vynaložených prostředků, bylo rozhodnuto při 

přípravě Akčního plánu změnit v dalším období 

strategii rozmisťování detektorů tak, aby byla 
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přednostně založena na zájmu samotných vlastníků a 

jejich odpovědnosti za vlastní obydlí. Tato změna 

byla při přípravě Akčního plánu projednána se všemi 

subjekty, které se na realizaci Radonového programu 

ČR podílejí, včetně krajských úřadů. Účinnost 

aktuální strategie rozmisťování detektorů bude možné 

posoudit až s určitým časovým odstupem, který 

vyloučí setrvačnost předcházejícího způsobu. Nadále 

bude potřeba hledat účinné způsoby, jak zajistit 

měření objemové aktivity radonu v bytech v souladu 

s požadavky Čl. 74 evropské směrnice. Není tedy 

vyloučeno, že po analýze účinnosti aktuální strategie 

může být obnoven systém dotací na zjišťování rizika. 

V takovém případě by k provedení § 103 odst. 1 

písm. a) byla realizována příslušná prováděcí právní 

úprava. 

Ministerstvo financí Obecná připomínka: 

V § 2 odst. 1 písm. a) návrhu vyhlášky je 

uvedeno, že se jedná o vlastníka 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. 

V odůvodnění vyhlášky (obecné i zvláštní části) je však 

uvedeno, že jde o vlastníka budovy, postavené v době 

do 28. února 1991.  

Doporučujeme sjednotit.   

 

AKCEPTOVÁNO 

Důvodová zpráva bude upravena. 

Ministerstvo vnitra K § 2 odst. 1 

1. Doporučujeme vysvětlit rozdíly mezi 

AKCEPTOVÁNO 

Důvodová zpráva bude doplněna o následující 
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formulacemi použitými v jednotlivých písmenech 

§ 2 odst. 1. Zatímco podle písm. a) je podmínkou 

pro poskytnutí dotace, že „průměr hodnot 

objemové aktivity radonu … je za obvyklého 

používání dlouhodobě vyšší …“, v písm. b) a c) 

je použita formulace „dosáhl průměr naměřených 

hodnot objemové aktivity radonu …“. Hlavní 

rozdíl tedy spatřujeme v použití nedokonavého, 

resp. dokonavého slovesného vidu. Domníváme 

se, že by bylo vhodnější ve všech písmenech 

používat vid nedokonavý, tedy v písm. b) a c) 

slovo „dosáhl“ nahradit slovem „dosahuje“, a tak 

vyjádřit, že nejde o jednorázově naměřený 

výsledek. 

 

 

 

 

 

 

 

V písm. a) také chybí slovo „naměřených“ u 

slovního spojení „hodnot objemové aktivity 

radonu“. 

 

vysvětlení: 

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 

bežného 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 § 2 odst. 1 

1. Doporučujeme v písm. c) upravit průměr hodnot 

objemové aktivity radonu na 500 Bq/m3, 

neboť považujeme za vhodné navrhované 

hodnoty více diferenciovat. Domníváme se, že by 

tato „veřejná“ kategorie měla být zvýhodněna 

oproti „soukromé“ kategorii uvedené v § 2 odst. 

1 písm. a), neboť máme za to, že by měly být 

NEAKCEPTOVÁNO 

Záměrem je poskytovat státní dotace zejména na 

případy nezdůvodněně vysokého ozáření, které 

vyžadují náročná technologická řešení. V oblasti 

objemové aktivity radonu kolem 500 Bq/m3 je 

nejefektivnějším ozdravným opatřením zajištění 

přiměřené úrovně větrání, což je zpravidla 

v možnostech provozovatele zařízení. 
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stanoveny určité priority, podle kterých by 

jednotliví vlastníci mohli žádat o poskytnutí 

dotace. 

 

Rozdílné úrovně pro poskytování dotací na ozdravná 

protiradonová opatření v zařízeních určených pro 

dlouhodobý pobyt dětí a dospělých (a také hodnota 

300 Bq/m3 v § 2 odst. 1 písm. b) ) vycházejí z toho, 

že dětský organismus je vnímavější k působení 

ionizujícího záření než organismus dospělého 

člověka (uvádí se přibližně 3x). Z pohledu radiační 

ochrany obyvatel není důvod pro zavádění další 

kategorie, resp. by takové zavedení nebylo 

odůvodněné předpokládaným přínosem (např. pro 

ochranu zdraví). Její zavedení by navíc znamenalo 

zvýšené náklady na státní rozpočet, které není možné 

v současnosti odhadnout. V neposlední řadě by při 

absenci věcných důvodů (které připomínka bohužel 

neuvádí) bylo možné takový přístup také považovat 

za diskriminační. 

K § 2: 

Dáváme na zvážení, zda by nebylo vhodnější 

revidovat strukturu § 2, aby ustanovení týkající se 

stejného typu dotace (tedy odstavce 1 a 3 a odstavce 2 a 

4) byla uvedena pospolu – ať již pomocí změny pořadí 

odstavců či rozdělením § 2 na dva samostatné paragrafy.  

 

NEAKCEPTOVÁNO 

V současném pořadí odstavců jsou nejprve v odstavci 

1 a 2 stanoveny podmínky pro žádost o poskytnutí 

dotace z hlediska  objemové aktivity radonu a 

následně v odst. 3 a 4 podmínky pro vyplacení dotace 

z hlediska účinnosti realizovaných opatření. Splnění 

těchto podmínek se posuzuje ve dvou samostatných 

krocích, pro které jsou stanoveny různé požadavky. 

Současné uspořádání je tedy logické a navazuje na 

související vyhlášku Ministerstva financí. 

Ministerstvo zemědělství 1) Doporučujeme doplnit odůvodnění o 

předpokládané náklady na státní rozpočet. 

 

VYSVĚTLENO 

Dotace poskytuje Ministerstvo financí a požadavky 

na státní rozpočet uvádí v odůvodnění vlastní 

vyhlášky o postupu při poskytování dotací na přijetí 

opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů 

ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu 

přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné 
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zásobování. Tato vyhláška je komplementárním 

doplňkem předložené vyhlášky a bude se zabývat 

vlastními finančními a procesními aspekty 

poskytování dotací, zatímco předložená vyhláška 

upravuje pouze technické podmínky pro poskytnutí 

dotací. 

 

2) Doporučujeme v úvodní větě za slova „atomový 

zákon“ doplnit slova „(dále jen „zákon“)“. 

 

AKCEPTOVÁNO 

3)  Doporučujeme vyhlášku o radiační ochraně, na níž 

je v textu odkazováno, označit jejím číslem 

v poznámce pod čarou. 

 

NEAKCEPTOVÁNO 

Vyhláška dosud nemá číslo a nabude účinnosti 

společně s touto vyhláškou. Nelze na ni tudíž odkázat 

poznámkou pod čarou. Mimoto je takový odkaz 

zbytečný, jelikož je dostatečně zřejmé, o jakou 

vyhlášku má jít. Praxe užívání poznámek pod čarou je 

také dlouhodobě kritizována legislativními orgány i 

justicí. 

4)  Doporučujeme v poznámce pod čarou sjednotit 

velikost písma. 

 

AKCEPTOVÁNO 

Úřad pro ochranu osobních 

údajů 
K důvodové zprávě  

V části E zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve 

vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů se slova „a 

je plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů“ zrušují a 

je předcházející čárka vypouští.  

AKCEPTOVÁNO 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9EB6CWX)



9 

 

 

Vyhodnocovat soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, není cílem DPIA a 

v daném případě konstatování souladu není na místě 

vzhledem k obsahu první části věty a věty druhé. 

 

 

 

V Praze dne 22. května 2017 

 

Vypracoval: Mgr. Štěpán Kochánek        Podpis: …………………………… 
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