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O d ů v o d n ě n í 

 

 

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 postupu při poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých 

existujících expozičních situacích 

       

1.2. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Realizace ozdravných protiradonových opatření probíhá v rámci tzv. Radonového programu ČR 

2010 - 2019 - Akční plán, jehož rámec je vymezen Usnesením vlády ČR č. 594 ze dne 4. května 

2009. Koordinátorem programu na léta 2010 – 2019 je Státní úřad pro jadernou bezpečnost. 

Radonový program vychází z toho, že ozáření obyvatel z přírodních zdrojů, zejména z inhalace 

radonu v bytech, je hlavní složkou ozáření lidí ionizujícím zářením, a je v průměru vyšší než jejich 

průměrné ozáření způsobené aplikací zdrojů záření v průmyslu nebo v lékařství.  

Cílem Radonového programu je poskytnout veřejnosti informace o ozáření z radonu, způsobech 

jeho měření a hodnocení, o možnostech prevence proti radonu v bytech a o způsobech řešení 

případů, kdy je v bytech a domech zjištěna zvýšená koncentrace radonu, která může mít zdravotní 

následky, zejména způsobovat rakovinu plic.  

Právní úpravu obsahuje v současné době zákon 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, který v § 28 odst. 2 písm. e) stanoví, že stát může poskytnout dotaci na 

likvidaci starých radiačních zátěží, 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 obsahující a dokládající skutečnosti stanovené 

vyhláškou Ministerstva financí č. 461/2005 Sb., 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 zásobování. Tato vyhláška navazuje na vyhlášku 

Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 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. 

Na poskytování dotací se podle § 46a odst. 1 a 2 zákona č. 18/1997 Sb. podílí krajský úřad 

v přenesené působnosti poskytováním informací o podmínkách získání dotace ze státního rozpočtu, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADTBVS1G)



II. 

 6 

přijímáním žádostí o poskytnutí dotace a výsledků o kontrole účinnosti opatření prováděných na 

ochranu zdraví obyvatelstva před ozářením z přírodních radionuklidů. Dotace poskytuje 

Ministerstvo financí rozhodnutím. 

V souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2014 byl vypracován nový atomový zákon  

č. 263/2016 Sb. Tímto zákonem je v § 238 zrušována vyhláška Ministerstva financí č. 461/2005 

Sb., 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 zásobování. Podle § 103 nového atomového zákona může Ministerstvo financí 

poskytnout dotaci na zjištění rizika vyplývajícího z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny 

ve vnitřním ovzduší staveb, na přijetí opatření, která snižují míru ozáření z přítomnosti radonu 

a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na opatření, 

která snižují obsah přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu.  

Ustanovení § 237 odst. 2 atomového zákona zmocňuje Ministerstvo financí k vydání prováděcího 

právního předpisu, který upraví: 

- postup při přijímání žádostí o dotaci,  

- postup při zprostředkování dotace krajem a  

- náležitosti žádosti o poskytnutí dotace.  

Předkládaná vyhláška proto pouze nahrazuje zrušovanou vyhlášku. Podmínky poskytnutí dotace 

zůstávají zachovány v téměř nezměněném rozsahu. 

Nezbytnost navrhované právní úpravy, odůvodnění hlavních principů 

Návrh vyhlášky vychází z § 237 odst. 2 nového atomového zákona zmocňujícího Ministerstvo 

financí k vydání prováděcího právního předpisu k provedení § 103 odst. 1 písm. b) až d).  

Prováděcí předpis Ministerstva financí stanoví postup při přijímání žádostí, náležitosti žádostí 

a postup při předávání žádostí krajskými úřady Ministerstvu financí. Dotace bude poskytnuta 

po provedení opatření a prokázání jeho účinnosti kontrolním měřením. 

Konkrétní podmínky pro poskytnutí dotace stanoví na základě § 103 odst. 6 písm. a) atomového 

zákona prováděcí právní předpis vydaný Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.  

 

1.3. Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými subjekty jsou podle dosavadní i navrhované právní úpravy 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, 

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 
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dlouhodobý průměr naměřených hodnot objemové aktivity radonu za obvyklého užívání 

hodnoty vyšší než 1000 Bq/m3. 

Dalšími subjekty, které mohou požádat o dotaci ze státního rozpočtu, jsou a nadále budou vlastníci 

vodovodů pro veřejnou potřebu, jestliže obsah přírodních radionuklidů v dodávané vodě překročil 

nejvyšší přípustnou hodnotu stanovenou vyhláškou o radiační ochraně, při jejímž překročení nesmí 

být pitná voda dodávána pro veřejnou potřebu.  

 

1.4. Popis cílového stavu 

Navrhovaná vyhláška vychází z nového atomového zákona a zachovává dosavadní postup upravený 

vyhláškou č. 461/2005 Sb., kterou ruší nový atomový zákon. V souladu se současným právním 

stavem bude právní úprava rozdělena do dvou samostatných vyhlášek, neboť jednotlivé vyhlášky 

odborně a gesčně spadají do dvou oblastí. Posouzení podmínek pro získání dotace (tj. provedení 

měření radonu a kontrola účinnosti provedených opatření) přísluší Státnímu úřadu pro jadernou 

bezpečnost, který je způsobilý posoudit technickou stránku věci. Vyhláška Státního úřadu pro 

jadernou bezpečnost upravuje podmínky pro poskytnutí dotací, vyhláška Ministerstva financí 

upravuje postup při poskytování dotací.  

 

1.5. Zhodnocení rizika 

V souvislosti s navrhovanou úpravou nejsou známa žádná rizika jak z pohledu žadatele a příjemce 

dotace, tak z hlediska výkonu státní správy v této oblasti. 

Nepřijetím navržené právní úpravy by nebylo provedeno příslušné zmocnění atomového zákona 

a právní úprava by byla ponechána pouze v obecné zákonné rovině, což by při poskytování dotací 

mohlo přinášet nejasnosti a nestejné postupy krajských úřadů, které se na procesu poskytování 

dotací podílejí. 

 

2. Návrh variant řešení 

 

2.1. Varianta 0 (ponechání současného stavu beze změny) 

Protože je přijímán nový atomový zákon, kterým je dosavadní právní úprava rušena, byla by 

u nulové varianty možná výše uvedená rizika spojená s právní úpravou podmínek poskytnutí dotací 

pouze v obecné rovině nového atomového zákona, což by značně komplikovalo uskutečňování 

dotačního programu.  

 

2.2. Varianta 1 (přijetí navrženého předpisu) 

Úprava náležitostí žádosti o poskytnutí dotace a postupu při poskytování dotací v nové vyhlášce 

Ministerstva financí nahrazuje dosavadní právní úpravu bez věcných změn. Úprava poskytování 

dotací na ozdravná protiradonová opatření je důležitá při realizaci dotačního programu pro zajištění 

ochrany zdraví obyvatelstva před negativními účinky radionuklidů.  

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

3.1. Identifikace nákladů a přínosů 
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3.1.1. Varianta 0 

Z hlediska nákladů a přínosů by nulová varianta mohla znamenat méně poskytnutých dotací 

ze státního rozpočtu, neboť by chyběl popis postupu při podávání žádostí upravený vyhláškou 

a někteří potencionální žadatelé by z toho důvodu žádost nepodali. Významným negativem by však 

byl v případě podání žádosti o dotaci nejasný a nestejný postup při zprostředkování dotací 

krajskými úřady. 

 

3.1.2. Varianta 1 

Náklady a přínosy podnikatelů 

V souvislosti s přijetím navrhované vyhlášky nejsou předpokládány náklady podnikatelů oproti 

stávajícímu právnímu stavu. V souvislostí s nižší limitní hranicí expozice na 300 Bq/m3 

pro poskytnutí dotace může dojít k nárůstu požadavků na podnikatelský sektor - firmy provádějící 

stavební úpravy objektů a jiná ochranná opatření. 

Přínosem pro podnikatele v oblasti stavebnictví je možnost získání zakázek na provedení 

ozdravných opatření a zachování pracovních míst. 

 

 

Náklady a přínosy veřejné správy 

Na základě snížení limitu možné expozice radionuklidů prováděcí vyhláškou Státního úřadu pro 

jadernou bezpečnost lze očekávat, že dotace budou poskytovány většímu počtu žadatelů. 

Krátkodobě by mohlo dojít ke zvýšení nákladů na administraci a objemu prostředků poskytnutých 

formou dotací. Doposud však na poskytování dotací postačovala částka vyčleněná ve státním 

rozpočtu na dotace na ozdravná protiradonová opatření. Z dlouhodobého hlediska je však důležité 

hledisko ochrany zdraví obyvatelstva před působením radionuklidů.  

 

3.2. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Přijetí navrhované vyhlášky (varianta 1) nepřináší žádnému subjektu dodatečné náklady oproti 

stávající úpravě. 

 

4. Návrh řešení 

 

4.1. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

K dalšímu řešení je doporučená varianta 1, tj. přijetí nové vyhlášky.  

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Orgánem zodpovědným za zpracování návrhu vyhlášky je Ministerstvo financí, které bude 

poskytovat dotace ze státního rozpočtu. Krajské úřady budou v přenesené působnosti spolupracovat 

při poskytování dotací ze státního rozpočtu a zprostředkovávat kontakt mezi Ministerstvem financí 

a žadateli o dotaci. 
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6. Přezkum účinnosti úpravy 

Vhodnost úpravy procesu poskytování dotací bude prováděno průběžně při přijímání žádostí 

a poskytování dotací. 

 

7. Konzultace a zdroje dat 

Při přípravě navrhované vyhlášky byl vzat v úvahu dosavadní postup poskytování dotací 

a zohledněny zkušenosti Ministerstva financí, krajských úřadů a Státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost v této oblasti od roku 2005.  

 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

JUDr. Adéla Heřmanová 

Ministerstvo financí 

odbor 12 Financování územních rozpočtů a programové financování 

Letenská 15 

118 10 Praha 1 

Adela.Hermanova@mfcr.cz 

tel. 257042299 

 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, 

včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, zhodnocení souladu navrhované 

právní úpravy s právem Evropské unie 

 

Návrh vyhlášky je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a s novým atomovým zákonem, 

k jehož provedení je vydávána. Návrh vyhlášky byl zpracován na základě ustanovení zákona, která 

zmocňují Ministerstvo financí k poskytování dotací a ke stanovení postupu při přijímání žádostí, 

náležitostí žádostí a předávání žádostí krajskými úřady Ministerstvu financí. 

 

Návrh vyhlášky je v souladu s právem EU a požadavky Euratomu.  Předložený návrh má vztah k čl. 

7 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném 

pohybu pracovníků uvnitř Unie a čl. 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze 

dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat 

a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 

64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 

90/365/EHS a 93/96/EHS.  

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, 

ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady 

a dopady na životní prostředí 

Celkový objem prostředků uvolňovaných Ministerstvem financí na poskytování dotací podle § 103 

odst. 1 atomového zákona v daném roce vychází z objemu prostředků schválených zákonem 

o státním rozpočtu pro příslušný rozpočtový rok v kapitole Všeobecná pokladní správa. Pro rok 

2016 byla (stejně jako v roce 2015) určena částka 32 mil. Kč. Navrhovaná právní úprava tak 
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nepřinese zvýšení výdajů ostatních veřejných rozpočtů oproti současnému stavu a nebude mít 

finanční dosah na podnikatelské prostředí ČR, sociální dopady ani dopady na životní prostředí. 

Pro ilustraci jsou uvedeny tabulky s přehledem čerpání dotací v posledních 3 letech: 

Rok 2015: 

3 MŠ a ZŠ     5 rod. domů     4 vodovody    Celkem 

134 498,00 149 984,00 963 461,70   

602 216,00 150 000,00 1 472 987,00   

315 200,00 150 000,00 1 123 551,00 Kč   

  150 000,00 1 349 364,00 Kč   

  134 479,00     

1 051 914,00 Kč 734 463,00 Kč 4 909 363,70 Kč 6 695 740,70 Kč 

Rok 2014: 

5 MŠ a ZŠ     2 rod. domy     2 vodovody    Celkem 

297 389,00 150 000,00 1411440,00   

244 976,60 150 000,00 1499285,00   

248 698,00       

1 168 915,00       

1 065 036,00       

3 025 014,60 Kč 300 000,00 Kč 2 910 725,00 Kč 6 235 739,60 Kč 

 

 

Rok 2013: 

5 MŠ a ZŠ     10 rod. domů     5 vodovodů    Celkem 

572 503,00 88 142,00 1 736 500,00   

1 500 000,00 150 000,00 1 464 575,00 Kč   

112 733,00 150 000,00 1 498 435,00 Kč   

1 500 000,00 150 000,00 1 470 713,00 Kč   

905 854,00 146 932,00 1 498 331,00 Kč   

  150 000,00    

  150 000,00    

  150 000,00    

  150 000,00    

  149 405,00    

4 591 090,00 Kč 1 434 479,00 Kč 7 668 554,00 Kč 13 694 123,00 Kč 
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Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Navrhovaná vyhláška nezakládá nové zpracování osobních údajů, vychází z rozsahu údajů 

uvedených ve stávající vyhlášce č. 461/2005 Sb. S osobními údaji uvedenými v žádosti 

o poskytnutí dotace se seznámí pouze příslušný pracovník krajského úřadu a Ministerstva financí. 

Návrh prováděcí vyhlášky k atomovému zákonu je ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

neutrální. 

Zhodnocení korupčních rizik 

V souvislosti s navrhovanou vyhláškou nejsou identifikována korupční rizika. Návrh vyhlášky 

vychází z dosavadního postupu při poskytování dotací na ozdravné opatření a dosavadní vyhlášky 

č. 461/2005 Sb. Ve srovnání se stávající úpravou dochází ke konkretizaci některých postupů, 

nikoliv však nových. Při poskytování dotací by nemělo docházet k rizikům, neboť žadatel, vlastník 

ozdravovaného majetku, musí doložit skutečnou výši nákladů na provedení ozdravného opatření, 

a dotace je poskytována na základě výsledků kontrolních měření prokazujících účinnost opatření 

a doložení výše nezbytných nákladů. Ze strany žadatele a později příjemce dotace, tak při výkonu 

státní správy v této oblasti žádná rizika nevyvstávají. 

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. 

 

 

Zvláštní část 

 

 

K § 1   

Ustanovení vymezuje oblasti upravené vyhláškou.  

 

K § 2  

Ustanovení upravuje náležitosti žádosti o poskytnutí dotace ve stejném rozsahu jako dosavadní 

vyhláška č. 461/2005 Sb. Náležitosti žádosti odpovídají náležitostem žádosti o poskytnutí dotace ze 

státního rozpočtu uvedeným v § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.  

 

K § 3 až § 7  

V těchto ustanoveních je upraven postup při přijímání žádostí krajskými úřady a jejich předávání 

Ministerstvu financí a postup po provedení ozdravného opatření. Nejedná se o novou úpravu 

postupu, je zachován postup podle dosavadní vyhlášky č. 461/2005 Sb., 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 zásobování.  

Žádosti o poskytnutí dotace předávají žadatelé, vlastníci objektů uvedených ve vyhlášce vydané 

k provedení atomového zákona Státním úřadem pro jadernou bezpečnost krajskému úřadu, v jehož 
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regionu se ozdravovaný objekt nachází. Aby mohla být dotace poskytnuta v roce podání žádosti, je 

třeba podat žádost nejpozději do 30. září. Tento termín je stanoven s ohledem na dobu potřebnou 

pro posouzení účinnosti provedeného ozdravného opatření a administrativní vyřízení žádosti. 

Pro zjednodušení podání žádosti je k vyhlášce přiložen vzor žádosti. 

Krajský úřad posoudí, zda žadatel splnil podmínky stanovené vyhláškou Státního úřadu pro 

jadernou bezpečnost a zda žádost obsahuje předepsané náležitosti a přílohy dle navrhované 

vyhlášky, případně vyzve žadatele k jejímu doplnění. Krajský úřad uvede k žádosti své stanovisko 

zohledňující i případnou znalost místních poměrů. Žádosti předává krajský úřad Ministerstvu 

financí průběžně během roku, a má-li být dotace poskytnuta v roce postoupení žádosti Ministerstvu 

financí, je třeba ji postoupit nejpozději do 31. října.  

Ministerstvo financí krajskému úřadu písemně potvrdí přijetí žádosti a sdělí mu částku, která bude 

pro žadatele rezervována. Krajský úřad o obsahu sdělení Ministerstva financí informuje žadatele. 

Výše částky vychází z výše předpokládaných nákladů na provedení ozdravného opatření, konečnou 

výši dotace stanoví Ministerstvo financí po doložení skutečných nezbytných nákladů na provedení 

ozdravného opatření.  

Po provedení opatření předá žadatel doklady prokazující výši nákladů na ozdravné opatření 

krajskému úřadu (položkový rozpočet, faktury a jiné doklady o úhradě nákladů) a přiloží i výsledky 

kontrolních měření, jimiž dokládá účinnost provedených opatření. Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost posoudí provedené ozdravné opatření a ve svém souhlasu uvede, zda bylo účinné a zda 

doporučuje dotaci poskytnout. 

Dotace je poskytována vždy až po provedení opatření a prokázání jeho účinnosti kontrolním 

měřením. Takový postup napomáhá k tomu, aby byly proplaceny pouze účelně vynaložené náklady. 

V první etapě, před provedením opatření, je Ministerstvu financí krajským úřadem doručena 

písemná žádost se všemi přílohami a souhlasem Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 

a stanoviskem krajského úřadu.  

Ve druhé etapě, po provedení opatření a po doložení účelně vynaložených nákladů a prokázání 

účinnosti opatření, uvolní Ministerstvo financí dotaci kraji. 

 

Žádost o poskytnutí dotace (první etapa) 

O poskytnutí dotace je třeba požádat Ministerstvo financí. Vzor žádosti je přístupný způsobem 

umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím Portálu veřejné správy. V písemné žádosti 

o poskytnutí dotace uvede žadatel údaje podle § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. a připojí přílohy. 

Žádosti přijímají krajské úřady. Aby mohla být dotace poskytnuta v roce podání žádosti, musí být 

žádost podána krajskému úřadu nejpozději do 30. září a krajským úřadem doručena Ministerstvu 

financí nejpozději do 31. října příslušného rozpočtového roku. Krajský úřad před postoupením 

žádosti Ministerstvu financí zkontroluje, zda žádost obsahuje všechny náležitosti a zda jsou splněny 

podmínky pro poskytnutí dotace. Krajský úřad poskytuje Ministerstvu financí informace důležité 

pro poskytnutí dotace. 

Neúplnou žádost vrátí krajský úřad žadateli k doplnění.  

Po obdržení žádosti, která obsahuje všechny požadované náležitosti, zašle Ministerstvo financí 

prostřednictvím krajského úřadu žadateli sdělení, že obdrželo jeho žádost a že finanční prostředky 

budou poskytnuty kraji, resp. prostřednictvím kraje, maximálně do výše nezbytných, účelně 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADTBVS1G)



II. 

 13 

vynaložených a řádně doložených nákladů na provedení prokazatelně účinných opatření. Částka 

uvedená v tomto sdělení není závazná. Konečnou výši dotace určí Ministerstvo financí 

po provedení opatření na základě prokázaných účelně vynaložených výdajů bezprostředně 

souvisejících s opatřením.  

V žádosti o poskytnutí dotace zdůvodní žadatel navrhované řešení na opatření ke snížení obsahu 

přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejné zásobování.  

Postup po provedení opatření (druhá etapa) 

Po provedení opatření předá žadatel příslušnému krajskému úřadu doklady uvedené v § 6 vyhlášky. 

Doklady, které se předkládají Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost k vydání souhlasu, jsou 

uvedeny ve vyhlášce o podmínkách poskytnutí dotace vydané Státním úřadem pro jadernou 

bezpečnost. Bez předložení uvedených dokladů a prokázání účinnosti provedených opatření není 

možné dotaci poskytnout. 

Ke stanovení konečné výše dotace předloží žadatel Ministerstvu financí prostřednictvím krajského 

úřadu podrobný rozpis ceny díla (podrobný položkový rozpočet v členění na dodávku a montáž) 

a dokumenty dokládající vynaložené náklady. Ministerstvo financí si může vyžádat i další doklady 

nezbytné pro rozhodnutí o výši dotace. Aby mohla být dotace uvolněna ze státního rozpočtu v roce 

podání žádosti, musí být doklady doručeny Ministerstvu financí nejpozději do 31. října roku, 

v němž byla žádost podána. Státní úřad pro jadernou bezpečnost může před vyplacením dotace 

provést z vlastního podnětu nebo na základě podnětu Ministerstva financí kontrolní šetření 

k ověření správnosti údajů předložených pro poskytnutí dotace.  

Dotace se poskytuje formou rozhodnutí o poskytnutí dotace podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

K § 8  

Přechodné ustanovení upravuje postup v případě, že žádost byla podaná před nabytím účinnosti 

vyhlášky.  

 

K § 9  

Navrhuje se účinnost od 1. ledna 2017, tj. ke stejnému dni jako vyhláška Státního úřadu pro 

jadernou bezpečnost o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících 

expozičních situacích. 
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