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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

 

Návrh vyhlášky o postupu při poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem 1. místopředsedy vlády a ministra financí Ing. 

Andreje Babiš dne 2. 12. 2015 s termínem dodání stanovisek do 22. prosince 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort  Připomínky Vypořádání 
ČNB 

 

Mgr. Miroslav Kujal tel. 

224413776, 

miroslav.kujal@cnb.cz 

O V § 2 odst. 1 písm. b) návrhu doporučujeme slova „poukázána 

bezhotovostním převodem“ nahradit slovy „vyplacena převodem 

peněžních prostředků“. 

 

Odůvodnění:  

 

Doporučujeme sladit použité pojmy s terminologií zákona 

č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Pojem „poukázat peníze“ 

podle tohoto zákona znamená zaslat peníze k výplatě v hotovosti, 

což je pravý opak zamýšlené úpravy.  

Vyhověno 

Text byl upraven dle připomínky. 

Středočeský kraj 

 

JUDr. Jan Puls, Odbor 

správních agend, 

257 280 244, puls@kr-s.cz  

 

O Upozorňujeme na zřejmý rozpor mezi obsahem ustanovení § 5 

a odůvodněním návrhu vyhlášky.   

Ministerstvo financí obdrží od žadatele prostřednictvím kraje 

žádost o dotaci včetně příloh. Dle navrhovaného dalšího postupu 

by ministerstvo mělo potvrdit kraji přijetí žádosti a uvést 

rezervovanou částku. Kraj potom informuje žadatele.  

V Odůvodnění na 3. straně je však uvedeno, že po obdržení 

žádosti, která obsahuje všechny požadované náležitosti, zašle 

ministerstvo vlastníkovi sdělení, že obdrželo jeho žádost a že 

finanční prostředky budou poskytnuty. 

Informace kraje žadateli i sdělení ministerstva vlastníkovi by byly 

zřejmě stejného obsahu a šlo by tudíž o souběh týchž informací.    

Buď je proto třeba přesně vymezit, co bude obsahovat informace 

od kraje vlastníkovi a co bude obsahovat sdělení ministerstva 

vlastníkovi, nebo tuto duplicitu odstranit.  

Vyhověno 

 

V odůvodnění je uvedeno „Krajský úřad informuje žadatele o 

obsahu sdělení Ministerstva financí.“. 

 

Pardubický kraj 

 

O - k příloze návrhu vyhlášky, kterou je vzor žádosti o poskytnutí 

dotace na ozdravná opatření: 
Vyhověno 

Vzor žádosti byl doplněn o další údaje dle § 14 odst. 3 zákona 
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Mgr. Karel Švercl, právník 

odboru rozvoje, fondů EU, 

cestovního ruchu a sportu 

Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace upravuje ust. § 2 odst. 1 

předmětné vyhlášky, ale v předkládaném vzoru žádosti je potřeba 

zohlednit i obecné požadavky na obsah žádosti vyplývající z ust. § 

14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v 

platném znění. 

č. 218/2000 Sb. 

Ministerstvo zemědělství  

 

JUDr. Jindra Dlouhá, 

Jindra.dlouha@mze.cz, 

tel.: 2350 

O K vyhlášce: 

K § 6 odst. 2 

Za slova „krajskému úřadu“ doporučujeme vložit slova „který 

posoudí“. 

Vyhověno 

Text § 6 byl upraven takto:  

(1) Po provedení opatření předá žadatel krajskému úřadu doklad o 

výsledcích kontrolního měření a doklady o skutečné výši účelně 

vynaložených nákladů, kterými jsou 

a) podrobný položkový rozpočet v členění na dodávku a montáž a 

b) doklady o skutečné výši účelně vynaložených nákladů. 

(2) Dokladem o výsledcích kontrolního měření prokazuje žadatel 

účinnost provedených opatření. 

(3) Krajský úřad posoudí doklady uvedené v odstavci 1 a předá je 
včetně stanoviska Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 

Ministerstvu financí. 

O K odůvodnění: 

V části Žádost o poskytnutí dotace doporučujeme ve 2. řádku 

nahradit odkaz na www.mfcr.cz odkazem stejně formulovaným 

jako je v § 3 odst. 2 vyhlášky – tj. na odkaz na dálkový přístup 

prostřednictvím Portálu veřejné správy.     

Vyhověno 

V odůvodnění byl odkaz na www.mfcr.cz nahrazen větou  

„Vzor žádosti je přístupný způsobem umožňujícím dálkový 

přístup prostřednictvím Portálu veřejné správy.“. 

MPSV O K § 4 odst. 4  

Namísto odkazu na odstavec 2 má být zřejmě uveden odkaz na § 

2. 

Vyhověno 

Byl uveden odkaz na § 2. 

MK O K nadpisu vyhlášky 

Doporučujeme za slova „ze dne“ doplnit rok 2016 a tuto část 

nadpisu vyhlášky neuvádět tučným písmem. 

Vyhověno  

V úvodu nadpisu vyhlášky byl uveden rok 2016. 

O K úvodní větě vyhlášky 

S ohledem na to, že nový atomový zákon bude s největší 

pravděpodobností přijat v roce 2016, navrhujeme změnit rok v 

označení tohoto zákona v úvodní větě vyhlášky. 

Vyhověno  
V úvodní větě vyhlášky byl uveden rok 2016. 

O K poznámce pod čarou č. 2 

Zde by bylo vhodné konkretizovat odstavec ustanovení § 103 

Vyhověno 

V pozn. pod čarou č. 2 byla doplněna slova „odst. 4“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADTBVTN8)

http://www.mfcr.cz/
http://www.mfcr.cz/


                                                                               III. 

 3 

(nového) atomového zákona, který pojednává o podmínce 

předchozího souhlasu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, 

tedy odst. 4.  

O K § 4 odst. 4 

Nejspíše v důsledku administrativní chyby je zde uveden odkaz na 

odstavec 2 předmětného paragrafu, který ale pojednává o 

specifickém postavení kraje jakožto žadatele. Nejspíše se mělo 

jednat o odkaz na § 2 vyhlášky, který obsahuje výčet náležitostí 

žádosti. 

Vyhověno 

Slovo „odstavce“ bylo nahrazeno „§“. 

 
K § 5 odst. 1 

Navrhujeme doplnit za slovo „potvrdí“ slovo „písemně“, aby bylo 

zřejmé, jakou formou je informace krajskému úřadu předávána. 

Vyhověno 

V § 5 odst. 1 je uvedeno „Ministerstvo financí krajskému 

úřadu písemně potvrdí přijetí žádosti a uvede horní výši dotace 

na provedení opatření.“. 

O K Odůvodnění vyhlášky - § 5 a 6 

Upozorňujeme předkladatele na rozpor této části odůvodnění se 

zněním návrhu, neboť zde předně vznikají pochybnosti v první 

fázi (tedy vyřizování žádosti o poskytnutí dotace), kde je v návrhu 

vyhlášky řečeno, že sdělení o obdržení žádosti a o výši 

poskytnutých prostředků zasílá Ministerstvo financí krajskému 

úřadu, a ten tuto informaci předává žadateli (§ 5 odst. 1 a odst. 3). 

Z odůvodnění návrhu ale vyplývá, že tuto informaci zasílá 

Ministerstvo financí přímo vlastníkovi – žadateli. Navrhujeme tuto 

část odůvodnění přepracovat. 

V druhé fázi zpracování žádosti o poskytnutí dotace (postup po 

provedení opatření) je v druhém odstavci odůvodnění uvedeno, že 

doklady musí žadatel doložit ministerstvu prostřednictvím 

krajského úřadu do 30. října roku, v němž byla žádost podána. 

Vyhláška však tuto lhůtu nestanoví (pouze v § 3 odst. 1 je uvedena 

povinnost žadatele podat žádost do 30. září příslušného 

kalendářního roku, má-li být tato poskytnuta ještě v témže roce, 

a v § 4 odst. 3 se pak stanoví povinnost krajských úřadů předat 

žádosti se svým stanoviskem Ministerstvu financí do 31. října 

roku, v němž má být dotace poskytnuta). Navíc by v případech, 

kdy by bylo předmětné opatření provedeno až po podání žádosti, 

byla lhůta pro dodání dokladů o skutečné výši nákladů ve smyslu 

§ 6 vyhlášky de facto nesplnitelná. Doporučujeme proto uvedený 

Vyhověno 

V odůvodnění byl popsán dosavadní postup, který bude 

zachován i po vydání navrhované vyhlášky.  

V § 5 a 6 je upraven postup při přijímání žádostí krajskými 

úřady a jejich předávání Ministerstvu financí. Nejedná se o 

novou úpravu, je zachován postup podle dosavadní vyhlášky 

č. 461/2005 Sb. Žádosti o poskytnutí dotace předávají žadatelé 

krajskému úřadu, v jehož regionu se ozdravovaný objekt 

nachází. Aby mohla být dotace poskytnuta v roce podání 

žádosti, je třeba podat žádost o poskytnutí dotace 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 vydanou k provedení atomového zákona Státním 

úřadem pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“), a zda 

žádost obsahuje předepsané náležitosti a přílohy. 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, aby byla postoupena nejpozději do 31. 10.  
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postup ověřit a upravit formulaci tohoto odstavce odůvodnění. Ministerstvo financí krajskému úřadu písemně potvrdí přijetí 

žádosti a sdělí mu částku, která bude pro žadatele rezervována 

ve státním rozpočtu na ozdravené opatření. Výše částky 

vychází z výše předpokládaných nákladů na provedení 

ozdravného opatření, konečná výše dotace však bude 

stanovena až po doložení skutečných nákladů na provedení 

ozdravného opatření. 

Krajský úřad informuje vlastníka ozdravovaného objektu o 

obsahu sdělení Ministerstva financí. 

Po provedení opatření předá vlastník 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 dle vyhlášky SÚJB. SÚJB posoudí 

provedené ozdravné opatření a ve svém souhlasu uvede, zda 

bylo účinné a zda doporučuje dotaci poskytnout. 

Dotace je v praxi poskytována po provedení opatření a 

prokázání jeho účinnosti kontrolním měřením. Takový postup 

napomáhá k tomu, aby byly proplaceny pouze účelně 

vynaložené a zkontrolované náklady. 

MMR O Dovolujeme si pouze upozornit na skutečnost, že nový atomový 

zákon (tisk č. 560) je teprve v prvním čtení a nebyl ještě projednán 

ani ve výborech sněmovny. Při zpracování konečné verze 

vyhlášky bude potřeba formálně vycházet ze schváleného znění 

nového atomového zákona.     

Bereme na vědomí 

ÚV – LP  

 

Mgr. Markéta Havelková,       

havelkova.marketa@vlada.

cz, tel.: 2240022182 

O obecně 

Doporučujeme z navrhované úpravy vypustit části, které se týkají 

vlastního poskytování dotace (např. § 5 odst. 2, § 7).  

Prováděcí předpisy lze vydávat pouze na základě zákona a v jeho 

mezích. Pod zákonné zmocnění ke stanovení náležitostí žádosti o 

dotaci a lhůt pro její podání, postupu při přijímání žádosti a 

postupu při předávání žádosti krajským úřadem Ministerstvu 

financí pak úpravu poskytování dotací nelze podřadit. 

Nevyhověno 

Vyhláška zachovává dosavadní postup podle zrušované právní 

úpravy (z.č. 18/1997 Sb., atomový zákon, a prováděcí 

vyhláška MF č. 461/2005 Sb.).  

V § 237 odst. 2 navrhovaného AZ je zmocnění pro MF 

k vydání vyhlášky dle § 103 odst. 3 písm. b) až d) AZ. 

O k odůvodnění 

Doporučujeme doplnit odůvodnění o zhodnocení korupčních rizik, 

které je jeho povinnou obsahovou náležitostí podle Legislativních 

pravidel vlády (čl. 16 odst. 4 ve spojení s čl. 14 odst. 1 písm. g)) a 

Vyhověno 

Do obecné části odůvodnění bylo doplněno Zhodnocení 

korupčních rizik. V souvislosti s navrhovanou vyhláškou 

nejsou identifikována korupční rizika.  
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v předloženém materiálu zcela chybí. Při jeho zpracování lze 

využít metodiku dostupnou na 

http://www.korupce.cz/cz/protikorupcni-temata/cia/cia-115011/. 

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 dosavadních postupů. Při poskytování 

dotací by nemělo docházet k rizikům, neboť 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. 

 k § 2 odst. 1 písm. a) 

Doporučujeme nahradit slova "místo podnikání" slovem "sídlo".  

Pojem "místo podnikání" není v platném právním řádu vymezen; 

podle občanského zákoníku má každý podnikatel, včetně fyzické 

osoby sídlo (§ 420).    

Vyhověno 

Slova „místa trvalého pobytu“ byla nahrazena slovem „sídla“. 

ÚOOÚ 

 

Vít Zvánovec 

<legislativa@uoou.cz> 

tel.: 234 665 323, 234 665 

456 a 605 446 175 

 

Z Odůvodnění osnovy postrádá vyhodnocení zhodnocení dopadů 

navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů (dále jen „DPIA“), které je do obecné části důvodové zprávy 

nezbytné dopracovat.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

Na základě článku 16 odst. 4 legislativních pravidel vlády se pro 

odůvodnění vyhlášky použije článek 14 LPV obdobně. Podle 

článku 14 odst. 1 písm. f) LPV je DPIA integrální součástí obecné 

části odůvodnění. 

Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená 

zpracování osobních údajů. Vzhledem k tomu, že § 2 reguluje 

shromažďování osobních údajů, je řádné DPIA nezbytné. K 

zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 

soukromí a osobních údajů slouží tento postup: Nejprve je nutno 

explicitně konstatovat, zda osnova zakládá nějaké nové zpracování 

osobních údajů; pokud ano, je třeba uvést jeho základní 

parametry: specifický účel, kategorie zpracovávaných osobních 

údajů, veřejnost zpracování, jeho částí nebo výstupů ze zpracování 

zakládaného navrhovanou regulací a lhůty pro uchování osobních 

Vyhověno 

V odůvodnění bylo doplněno vyhodnocení dopadů k ochraně 

soukromí a osobních údajů takto: 

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 setká pouze příslušný 

pracovník krajského úřadu a Ministerstva financí. Návrh 

prováděcí vyhlášky k atomovému zákonu je ve vztahu k 

ochraně soukromí a osobních údajů indiferentní. 
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údajů. 

Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující zpracování 

osobních údajů. V takovém případě je třeba jednoznačně vyjádřit 

povahu změny (rozšíření × zmenšení zpracování, uvést klíčový 

měněný parametr (např. délka lhůty uchování osobních údajů, 

rozšíření počtu nebo rozsahu jednotlivých údajů/údajových 

položek). 

Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní 

vyjádření obsahu dotčených oprávnění podle zákona o ochraně 

osobních údajů a popíše, pokud možno i vyhodnotí za použití 

běžně používaných kvalifikačních kritérií, zásah do každého 

z těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná regulace 

představuje zvláštní úpravu některé povinnosti nebo oprávnění 

subjektu údajů a kvalifikační hodnocení takové změny, pokud to 

lze. V popisu jiných dopadů na soukromí se uvede jednak obecně 

používané označení dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné 

označení nebo popis zásahu. Pokud se předpokládá nebo dokonce 

přímo zamýšlí návaznost na jiná, ať již existující, nebo souběžně 

zakládaná či zamýšlená zpracování osobních údajů, vyhodnotí se, 

zda jde prostou výměnu, nebo zda bude či má být dosahováno 

synergického efektu. 

Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo 

vzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo 

zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita 

osobních údajů, jež mají být zpracovávány; pro hodnocení se 

použijí parametry jako obecný požadavek na kvalitu, zejména ve 

vztahu k možným právním důsledkům, spolehlivost zdroje, stálost 

vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány podmínky, rovněž 

formy a periodicita aktualisace a parametry specifické pro 

upravované zpracování osobních údajů. Uvedou se základní 

protiopatření, která zajišťují ochranu osobních údajů, a to jak 

specifická, tak i obecná podle zákona o ochraně osobních údajů. 

Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé projevy; 

popis se uvádí, i pokud navrhované řešení zachovává již právně 

existující zpracování osobních údajů a parametry práva na 

ochranu osobních údajů. Je-li shledáno, že existují změny ve 
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zpracování osobních údajů, popíší se a zhodnotí záruky pro 

ochranu osobních údajů; přednostně a v úplnosti se popíší postupy 

a instituty; není-li jich, pak se vyhodnotí, zda a v jaké míře se 

použijí záruky a opatření podle obecného zákona o ochraně 

osobních údajů a jiného zákona obsahujícího zvláštní úpravu, 

kterou je třeba převzít. 

Z Odůvodnění § 2 je nezbytné dopracovat. Tato připomínka je 

zásadní. 
Je nezbytné odůvodnit, proč byl zvolen právě tento výčet 

identifikačních údajů. 

Vyhověno 

V odůvodnění bylo doplněno, že náležitosti žádosti o 

poskytnutí dotace jsou ve stejném rozsahu, jako v dosavadní 

vyhlášce 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.  

 Odůvodnění §§ 3–7 je nezbytné přepracovat. 

Je zcela rudimentární. V této pouhé deskripci právních norem 

zcela absentuje alespoň pokus o jejich vysvětlení. 

Vyhověno 

V odůvodnění byl popsán dosavadní postup, který bude 

zachován i po vydání navrhované vyhlášky: 

V těchto ustanoveních je upraven postup při přijímání žádostí 

krajskými úřady a jejich předávání Ministerstvu financí. 

Nejedná se o novou úpravu postupu, je zachován postup podle 

dosavadní vyhlášky č. 461/2005 Sb. Žádosti o poskytnutí 

dotace předávají žadatelé krajskému úřadu, v jehož regionu se 

ozdravovaný objekt nachází. Aby mohla být dotace 

poskytnuta v roce podání žádosti, je třeba podat žádost o 

poskytnutí dotace 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 vzpor žádosti. 

Krajský úřad posoudí, zda žadatel splnil podmínky stanovené 

vyhláškou vydanou k provedení atomového zákona Státním 

úřadem pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“), a zda 

žádost obsahuje předepsané náležitosti a přílohy. 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, aby byla postoupena nejpozději do 31. 10.  
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Ministerstvo financí krajskému úřadu písemně potvrdí přijetí 

žádosti a sdělí mu částku, která bude pro žadatele rezervována 

ve státním rozpočtu na ozdravené opatření. Výše částky 

vychází z výše předpokládaných nákladů na provedení 

ozdravného opatření, konečná výše dotace však bude 

stanovena až po doložení skutečných nákladů na provedení 

ozdravného opatření. 

Krajský úřad informuje vlastníka ozdravovaného objektu o 

obsahu sdělení Ministerstva financí. 

Po provedení opatření předá vlastník 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 dle vyhlášky SÚJB. SÚJB posoudí 

provedené ozdravné opatření a ve svém souhlasu uvede, zda 

bylo účinné a zda doporučuje dotaci poskytnout. 

Dotace je v praxi poskytována po provedení opatření a 

prokázání jeho účinnosti kontrolním měřením. Takový postup 

napomáhá k tomu, aby byly proplaceny pouze účelně 

vynaložené a zkontrolované náklady.  

Z K jednotlivým ustanovením 

V § 2 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.  

Tato připomínka je zásadní. 
Žadatel nemá být zatěžován překládáním dokladů, které státní 

správa již má. Dobu 3 měsíců jako nevyvratitelné právní 

domněnky aktuálnosti dokumentu je nutné odmítnout i zde. 

Dokument může být aktuální i po 3 měsících, nebo naopak nemusí 

být aktuální mnohem dříve. Posouzení toho je věcí diskrece. Její 

vyloučení na základě právního předpisu je nutno zcela odmítnout, 

navíc odůvodnění zcela mlčí a nijak tuto právní normu 

neodůvodňuje. 

Nevyhověno 

Obdobné ustanovení obsahují i jiné právní předpisy. 

Požadavek na připojení dokladu o vlastnictví staveb a 

pozemků nebo výpisu z katastru nemovitostí, viz např. v § 4 a 

5 z.č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění od 

1. 1. 2014, z.č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, § 7 vyhl. č. 

164/2014 Sb. a § 5 vyhl. č. 8/2016 Sb., o podrobnostech 

udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, 

která nabyla účinnosti 1. 2. 2016. 

Z V § 2 odst. 2 se písmeno e) a f) zrušují.  

Tato připomínka je zásadní. 
Čestné prohlášení je náhradní důkaz (§ 53 odst. 5 NSŘ), zavedený 

do československého právního řádu zákonem č. 173/1948 Sb., o 

čestném prohlášení ve správním řízení. Do právního předpisu tedy 

nepatří, protože pak neexistuje standardní důkaz, který by mělo 

Nevyhověno 

Doložit vlastnictví vodovodu není možné výpisem z katastru 

nemovitostí, kam se vodovody nezapisují. Proto bylo zvoleno 

čestné prohlášení. Doložení, že je ozdravovaný byt nebo dům 

užíván k trvalému bydlení, by bylo problematické, proto bylo 

zvoleno čestné prohlášení o takové skutečnosti.  
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nahradit. Čestné prohlášení má sloužit pouze v případě, že jiné 

důkazy jsou vyloučeny. 

Požadavek na doložení požadovaných skutečností  obsahují i 

jiné právní předpisy, viz zejména z.č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, z.č. 181/2014 Sb., o kybernetické 

bezpečnosti.  

 V § 4 se odstavec 4 zrušuje. 

Dublování správního řádu. Odůvodnění zcela absentuje. 
Nevyhověno 

Považujeme za vhodné zachovat stávající úpravu uvedenou v 

§ 4 odst. 3 větě druhé vyhlášky č. 461/2005 Sb. Odůvodnění 

bylo doplněno takto: „Krajský úřad posoudí, zda žadatel splnil 

podmínky stanovené vyhláškou SÚJB a zda žádost obsahuje 

předepsané náležitosti a přílohy dle této navrhované vyhlášky, 

případně vyzve žadatele k jejímu doplnění.“. 

MHMP O K úvodní větě a poznámkám pod čarou: 

V souladu s čl. 47 odst. 2 a čl. 61 Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme uvést úplnou citaci právního předpisu. 

Vyhověno 

Jsou uvedeny plné názvy právních předpisů. 

O K § 1 písm. a): 

V souladu s názvem přílohy doporučujeme za slovo „dotaci“ 

vložit slova „na ozdravná opatření“. 

Nevyhověno 

Doplněním slov „na ozdravná opatření“ by došlo k zúžení 

předmětu dotace pouze podle § 103 odst. 1 písm. b) a c) AZ. 

O K § 2 odst. 1 písm. a), § 2 odst. 2 písm. c), § 5 odst. 3, § 6 odst. 1 a 

2: 

V souladu s čl. 45 odst. 5 Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme před odkaz na poznámku pod čarou vložit slova 

„podle jiného právního předpisu“ 

Vyhověno 

V § 2 odst. 1 písm. a) je uvedeno „identifikační údaje žadatele, 

vlastníka uvedeného v jiném právním předpisu1), (dále jen 

„žadatel“), v § 5 odst. 3 je uvedeno slovo „žadatel“, v § 2 odst. 

2 písm. c) jsou doplněna slova „podle jiného právního 

předpisu2)“ a v § 6 je uvedeno slovo „žadatel“. 

O K § 2 odst. 1 písm. a) až c), § 2 odst. 2 písm. a), d) a e): 

V souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme čárku na konci textu nahradit středníkem. 

Nevyhověno 

Z legislativně technického hlediska bude úprava textu 

posouzena v komisích Legislativní rady vlády. 

O K § 2 odst. 2 písm. d): 

Doporučujeme slova „4000 Bq/m3“ nahradit slovy „4 000 Bq/m3“. 
Vyhověno 

Stejnou připomínku uplatnil i SÚJB. 

 

O K § 4 odst. 1: 

V souladu s čl. 45 odst. 5 a 6 Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme slova „vyhláškou o podmínkách poskytnutí dotace 

v některých expozičních situacích a náležitostí stanovených touto 

vyhláškou“ nahradit slovy „jiným právním předpisem1) a 

náležitostí stanovených § 2 a 3“. 

Vyhověno 

Text upraven dle připomínky, místo názvu vyhlášky byl 

uveden odkaz na jiný právní předpis a slova „náležitostí 

stanovených touto vyhláškou“ byla nahrazena slovy 

„náležitostí stanovených v § 2“. 

                                            
1) § 2 odst. 1 a 2 vyhlášky č.     /2016 Sb., o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích. 
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O K § 4 odst. 4: 

V souladu s textem § 2 a § 4 odst. 2 doporučujeme slovo 

„odstavce“ nahradit paragrafovou značkou. 

Vyhověno 

 

O K příloze: 

- V části „Údaje o vlastníkovi“ v souladu s textem § 2 

doporučujeme slovo „nemovitosti“ nahradit slovem „stavby“. 

- V části „Místo stavby“ v souladu s názvem přílohy 

doporučujeme slova „opatření ke snížení ozáření z přírodních 

radionuklidů“ nahradit slovy „ozdravná opatření“. 

- V části „Výsledky měření“ doporučujeme vypsat zkratku „OAR 

SÚJB“. 

- V části „Připojené přílohy“ doporučujeme slova „písm. a) až f)“ 

nahradit slovem „vyhlášky 

Vyhověno 

Text přílohy upraven dle připomínky, zkratka „OAR SÚJB“ 

byla nahrazena slovy „obsahu radonu v ovzduší stavby“. 
V části „Připojené přílohy“ byla doplněna slova „dle 

vyhlášky“, text v závorce byl ponechán. 

SÚJB 

 

Mgr. Štěpán Kochánek, 

stepan.kochanek@sujb.cz, 

Tel.: 221 624 250. 

 K poznámce pod čarou č. 1 

Navrhujeme slova „o podmínkách poskytnutí dotace v některých 

existujících expozičních situacích“ nahradit slovy „o podmínkách 

poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících 

expozičních situacích“. 

Odůvodnění 

Název předpisu, na nějž je odkazováno, má námi navržené znění. 

Vyhověno 

Poznámka pod čarou byla upravena de připomínky. 

 K § 2 odst. 2 písm. d) 

Navrhujeme slova „4000 Bq/m3“ nahradit slovy „3000 Bq/m3“. 

Odůvodnění 

Uvedená hodnota, od níž se odvozuje mírnější administrativní 

postup při podávání žádosti, byla v současné právní úpravě 

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, odvozena od 

tzv. mezní hodnoty, která je v současnosti 4000 Bq/m3. V nově 

navrhované vyhlášce o radiační ochraně bude tato mezní hodnota 

snížena na 3000 Bq/m3, je tedy v zájmu zachování konzistence 

mezi oběma předpisy upravit hodnotu též v navrhovaném 

předpisu. 

Vyhověno 

 

 K § 4 odst. 1 

Navrhujeme slova „o podmínkách poskytnutí dotace v některých 

existujících expozičních situacích“ nahradit slovy „o podmínkách 

Vyhověno 
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poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících 

expozičních situacích“. 

Odůvodnění 

Název předpisu, na nějž je odkazováno, má námi navržené znění. 

 K § 4 odst. 4 

Navrhujeme slova „odstavce 2“ nahradit slovy „§ 2“. 

Odůvodnění 

Zjevně chybný vnitřní odkaz. 

Vyhověno 

Slova „odstavce 2“ byla nahrazena „§ 2“. 

 K Odůvodnění, Zvláštní část 

Navrhujeme věty „Okruh dokladů, které se předkládají Úřadu k 

vydání souhlasu, je uveden ve vyhlášce o podmínkách poskytnutí 

dotace vydané Úřadem. Bez předložení uvedených dokladů a 

prokázání účinnosti provedených opatření není možné dotaci 

poskytnout.“ vypustit. 

Odůvodnění 

Citovaná vyhláška takový okruh dokladů nestanoví. V tomto 

směru budou plně aplikovány obecné požadavky zákona č. 

280/2009 Sb., daňový řád, potažmo zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád. 

Vyhověno 

Odůvodnění bylo upraveno takto: „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 dle 

vyhlášky SÚJB. SÚJB posoudí provedené ozdravné opatření a 

ve svém souhlasu uvede, zda bylo účinné a zda doporučuje 

dotaci poskytnout.“. 

 

MPO 

Ing. Zdeněk Hubáček, (tel. 

č. 224853242, email: 

hubacek@mpo.cz) 

O Doporučující připomínka 

Doporučujeme do odůvodnění doplnit, zda návrh vyhlášky 

podléhá povinnosti hodnocení dopadů regulace podle Obecných 

zásad o hodnocení dopadů regulace (RIA). 

Vyhověno 

Do odůvodnění bylo doplněno hodnocení z hlediska RIA. 

MS 

Mgr. Stanislav Kráčmer, 

tel.: 221 997 365, e-mail: 

Skracmer@msp.justice.cz. 

O K § 2 odst. 1 písm. a) a Příloha k vyhlášce 

S ohledem na změnu terminologie obsažené v zákoně č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, doporučujeme použít namísto termínu 

místo podnikání termín sídlo, který je společný pro právnické i 

fyzické osoby podnikatele. 

Vyhověno 

Slova „místo podnikání“ byla nahrazena slovem „sídlo“.   

O K § 2 odst. 2 písm. f) 

Upozorňujeme, že institut trvalého pobytu podle ust. § 10 a n. 

zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o 

změně některých zákonů, má evidenční povahu, přičemž 

z přihlášení občana k trvalému pobytu nelze přímo dovozovat, že 

se v předmětném bytě v bytovém nebo rodinném domě osoba 

skutečně zdržuje, resp. zda je byt užíván.  

Z ust. § 2 odst. 1 písm. a) návrhu vyhlášky Státního úřadu pro 

Vyhověno 

Text byl upraven takto „f) čestné prohlášení žadatele, že je byt 

v bytovém nebo rodinném domě bydlištěm jiné osoby v 

případech, kdy má sám jiné bydliště“. 
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jadernou bezpečnost o podmínkách poskytnutí dotace ze státního 

rozpočtu v některých existujících expozičních situacích však 

vyplývá, že dotaci lze poskytnout pouze vlastníkovi bytu 

v bytovém nebo rodinném domě užívaném k trvalému bydlení.  

Doporučujeme proto přeformulovat předmětné ustanovení tak, že 

bude obsahovat prohlášení o tom, že v bytě v bytovém nebo 

rodinném domě se nachází bydliště osoby nebo osob, neboť 

bydlištěm se dle ust. § 80 odst. 1 občanského zákoníku rozumí 

místo, kde se člověk s úmyslem tam žít zdržuje trvale. 

ÚV – Okom 

 

Mgr. Pavol Rendek  

Po stránce formální: 

Předkladatel s níže uvedenou výhradou splnil formální náležitosti 

týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají 

zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z 

přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o 

Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 

legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v 

Evropské unii, v platném znění. 

Předkladatel by měl v odůvodnění vyhlášky konstatovat 

slučitelnost návrhu s právem EU jako celkem, nikoliv pouze 

s právním předpisy EU a Euratomu. Požadujeme v tomto smyslu 

doplnit zhodnocení souladu navrhované úpravy s právem 

Evropské unie. 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Předloženého návrhu se dotýká 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. 

Vyhověno 

V odůvodnění bylo uvedeno 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. 

O Připomínky a případné návrhy změn:  Vyhověno 
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K § 2 (poznámka pod čarou č. 1) návrhu: 

Upozorňujeme, že název vyhlášky v poznámce pod čarou č. 1 

neodpovídá názvu materiálu, který byl v připomínkovém řízení. 

Za slovem „dotace“ chybí v poznámce pod čarou č. 1 slova „ze 

státního rozpočtu“. 

V pozn. pod čarou byl uveden správný název vyhlášky „ … o 

podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v 

některých existujících expozičních situacích.“. 

Z Zásadní připomínky: 

K § 2 odst. 1 písm. a) návrhu: 

Vyžadování „adresy trvalého pobytu“ může působit problémy při 

podávání žádostí o dotace beneficientům práva na stejné sociální 

výhody podle čl. 7 odst. 2 nařízení č. 492/20411, jakož i 

beneficientům práva na rovné zacházení podle čl. 24 směrnice 

2004/38/ES. Je třeba předejít tomu, aby byl požadavek uvést 

„trvalého pobytu“ příslušnými správními orgány nebo i samotným 

potencionálním žadatelem zaměňován za požadavek uvést adresu 

trvalého pobytu na území ČR, což by ztěžovalo přístup výše 

uvedených osob k dotaci. Nadto, jiné státy nemusí nutně ve svých 

právních předpisech vymezovat „adresu trvalého pobytu“ resp. 

„trvalý pobyt“, popř. u trvalého pobytu mohou vyžadovat splnění 

přísnějších podmínek, než ČR požaduje od svých vlastních 

občanů. I to může žadatelům z jiných členských států ztěžovat 

přístup k dotaci. Z těchto důvodů je u FO nutno dát přednost 

vyžadování uvedení „adresy bydliště“. Požadujeme proto 

ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) upravit ve smyslu výše uvedené 

připomínky 

Vyhověno 

V § 1 odst. 1 písm. a) byla slova „místa trvalého pobytu“ 

nahrazena slovem „bydliště“. 

Z Zásadní  

K příloze návrhu: 

Uplatňujeme obdobnou připomínku jako k § 2 odst. 1 písm. a). 

Vyhověno 

Slova „trvalého pobytu“ byla nahrazena slovem „bydliště“. 

 Závěr: 

Návrh vyhlášky bude po zapracování výše uvedených 

připomínek s právem EU slučitelný.  

 

MŠMT 

 

Mgr. Olga Slavíčková, 

odbor legislativy (tel.: 

234811551, e-mail: 

O K materiálu jako celku: Vzhledem k tomu, že materiál se týká 

žádostí o dotaci, doporučujeme termín „vlastník“ nahradit 

termínem „žadatel“. 

Vyhověno 

Termín „vlastník“ byl nahrazen slovem „žadatel“ s odkazem 

na jiný právní předpis, v němž je stanoven okruh vlastníků.  

O K § 1: Ustanovení písm. a) až c) doporučujeme přeformulovat, 

např. podle § 103 odst. 6 nového atomového zákona takto:  
Vyhověno částečně 

písm. a) nevyhověno, náležitosti žádosti stanoví tato vyhláška, 
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olga.slavickova@msmt.cz)

. 

„a) náležitosti žádosti o poskytnutí dotace podle zákona a 

lhůty pro její podání, 

 b) postup při přijímání žádostí o poskytnutí dotace, 

 c) postup při zprostředkování dotace krajem.“. 

písm. b) nevyhověno, v písm. a) je zavedena leg. zkratka 

„žádost“, 

písm. c) vyhověno, slovo „předávání“ bylo nahrazeno slovem 

„zprostředkování“. 

O K § 2 odst. 1 písm. c): Doporučujeme zvážit použití termínu 

„místo stavby“, neboť dle našeho názoru žadatel splní povinnost 

uvést místo stavby např. jen tím, že uvede město, kde se stavba 

nachází a to dle našeho názoru nebude mít pro posuzovatele 

žádosti žádnou vypovídací hodnotu. Termín „místo stavby“ tedy 

doporučujeme nahradit termínem „údaje o stavbě, kterými jsou 

druh stavby, adresa místa stavby, …“ Tato úprava by i stylisticky 

lépe navazovat na § 2 odst. 2 písm. a), který na toto ustanovení 

odkazuje. 

Nevyhověno 

Text § 2 odst. 1 písm. c) je stejný jako v dosavadní vyhl. č. 

461/2005 Sb. a nečiní problém. 

O K § 4 odst. 4: Tento odstavec doporučujeme předřadit odstavci 

3. Navrhované uspořádání totiž navozuje dojem, že žádost, která 

neobsahuje všechny náležitosti, bude nejprve zaslána Ministerstvu 

financí, poté zpět na krajský úřad, který ji vrátí žadateli k 

doplnění. Dle našeho názoru však neúplnou žádost bude krajský 

úřad vracet žadateli ještě před tím, než ji bude zasílat na 

Ministerstvo financí. 

Vyhověno 

O K § 5 odst. 1: V tomto ustanovení je stanoveno, že částka, která 

je uvedena ve sdělení Ministerstva financí, není závazná. Jakou 

má pak její uvedení vypovídací hodnotu? Doporučujeme 

formulaci např. „Částka, která je uvedena ve sdělení, je pouze 

orientační.“ 

Vyhověno   

Text „uvede částku rezervovanou pro vlastníka ve státním 

rozpočtu“ byl změněn takto: „uvede horní výši dotace na 

provedení  opatření“. 

O K § 6 odst. 1: V tomto ustanovení je stanoveno, že mezi doklady 

o skutečné výši účelně vynaložených nákladů patří mj. výsledky 

kontrolního měření a podrobný položkový rozpočet v členění 

na dodávku a montáž. Dle našeho názoru tyto dokumenty nelze 

vůbec považovat za „doklad prokazující náklad“. Doporučujeme 

ustanovení formulovat např. takto: „Po provedení opatření předá 

vlastník krajskému úřadu následující dokumenty: …“ 

Pokud bude akceptován náš návrh formulace, pak doporučujeme 

v § 6 odst. 2 termín „doklady“ nahradit termínem „dokumenty“.      

Vyhověno 

Text § 6 byl upraven takto: 
(1) Po provedení opatření předá žadatel krajskému úřadu doklad o 

výsledcích kontrolního měření a doklady o skutečné výši účelně 

vynaložených nákladů, kterými jsou 

a) podrobný položkový rozpočet v členění na dodávku a montáž a 

b) doklady o skutečné výši účelně vynaložených nákladů. 

(2) Dokladem o výsledcích kontrolního měření prokazuje žadatel 

účinnost provedených opatření. 

(3) Krajský úřad posoudí doklady uvedené v odstavci 1 a předá je 
včetně stanoviska Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 

Ministerstvu financí. 

O K § 6 odst. 1: Termín „úhrada nákladů“ doporučujeme nahradit Vyhověno 
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termínem „uskutečnění/realizaci výdaje“, protože žadatel 

prokazuje výdaje k poskytnutí dotace až poté, co náklady na 

realizaci opatření uhradí.  

Text § 6 odst. 1 byl upraven, viz výše. 

O K obecné části odůvodnění: Ve druhém odstavci na str.1  

doporučujeme  vztažné zájmeno „které“ uvést ve slovním tvaru  

„která“. 

Vyhověno 

Opraveno 

O Ke zvláštní části odůvodnění, k § 3 až 7: Ve třetím odstavci 

se uvádí, že krajský úřad doručí Ministerstvu financí žádost, jejíž 

přílohou bude mj. souhlas krajského úřadu. Toto však z návrhu 

vyhlášky nevyplývá, neboť v § 4 odst. 1 vyhlášky je uvedeno 

pouze „stanovisko“ krajského úřadu, které teoreticky může 

být i nesouhlasné. Doporučujeme uvést, že přílohou bude 

stanovisko krajského úřadu“. 

Vyhověno 

Text odůvodnění byl upraven takto: 

„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 krajskému 

úřadu, v jehož regionu se ozdravovaný objekt nachází. Aby 

mohla být dotace poskytnuta v roce podání žádosti, je třeba 

podat žádost o poskytnutí dotace 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 vzpor žádosti. 

Krajský úřad posoudí, zda žadatel splnil podmínky stanovené 

vyhláškou vydanou k provedení atomového zákona Státním 

úřadem pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“), a zda 

žádost obsahuje předepsané náležitosti a přílohy. 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, aby byla postoupena nejpozději do 31. října.  

Ministerstvo financí krajskému úřadu písemně potvrdí přijetí 

žádosti a sdělí mu částku, která bude pro žadatele rezervována 

ve státním rozpočtu na ozdravené opatření. Výše částky 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADTBVTN8)



                                                                               III. 

 16 

vychází z výše předpokládaných nákladů na provedení 

ozdravného opatření, konečná výše dotace však bude 

stanovena až po doložení skutečných nákladů na provedení 

ozdravného opatření. Krajský úřad informuje žadatele o 

obsahu sdělení Ministerstva financí. 

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 dle vyhlášky SÚJB. SÚJB posoudí 

provedené ozdravné opatření a ve svém souhlasu uvede, zda 

bylo účinné a zda doporučuje dotaci poskytnout. 

Dotace je poskytována vždy po provedení opatření a 

prokázání jeho účinnosti kontrolním měřením. Takový postup 

napomáhá k tomu, aby byly proplaceny pouze účelně 

vynaložené a zkontrolované náklady.“. 

O Ke zvláštní části odůvodnění, k § 3 až 7: V předposledním 

odstavci je uvedeno, že Ministerstvo financí je oprávněno vyžádat 

si i další doklady nezbytné pro vydání rozhodnutí o uvolnění 

dotace. Podle našeho názoru je výčet dokladů v § 6 odst. 1 

taxativní, a proto Ministerstvo financí není oprávněno vyžadovat 

doklady další. Dále poukazujeme na to, že správný název aktu, na 

jehož základě je dotace poskytována, je rozhodnutí o „poskytnutí“ 

nikoli o „uvolnění“ dotace. Doporučujeme text ve smyslu 

připomínek upravit. 

Vyhověno 

viz k předchozí připomínce. 

MV Z Zásadní připomínky: 

K názvu vyhlášky a k § 1 

Vládní návrh atomového zákona (sněmovní tisk č. 560) ukládá 

Ministerstvu financí stanovit prováděcím právním předpisem 

náležitosti žádosti a postup jejího přijímání a předávání, pokud jde 

o dotaci na některou z činností podle § 103 odst. 1 návrhu 

atomového zákona. Název vyhlášky však hovoří pouze o postupu 

při poskytování dotací na opatření podle § 103 odst. 1 písm. b) 

nebo c) návrhu atomového zákona. Není tedy zřejmé, jakým 

způsobem má být upraveno poskytování dotací na zjištění rizika 

vyplývajícího z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve 

vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti ve smyslu 

Vyhověno 

 

Název vyhlášky byl upraven takto: „o postupu při poskytnutí 

dotace ze státního rozpočtu v některých existujících 

expozičních situacích“ a odpovídá názvu vyhlášky SÚJB. 

MF je v § 237 odst. 2 AZ zmocněno vydat prováděcí vyhlášku 

k § 103 odst. 6 písm. b) až d). Postup uvedený v § 103 odst. 1 

písm. a) není aplikován, počáteční měření starých radiačních 

zátěží se provádí zdarma. Poskytnutí dotace zprostředkovává 

kraj, resp. krajský úřad v přenesené působnosti. Krajský úřad 

informuje vlastníky stavebních objektů (nemovitostí) o 

podmínkách získání dotace, přijímá žádosti o poskytnutí 
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§ 103 odst. 1 písm. a) návrhu atomového zákona. Z úvodní věty 

vyhlášky  na druhou stranu vyplývá, že tato vyhláška zmocnění 

podle § 103 odst. 6 písm. b) až d) návrhu atomového zákona 

v plném rozsahu vyčerpává. Situaci neosvětluje ani § 1, který 

nespecifikuje, jaké žádosti o dotaci jsou danou vyhláškou 

upraveny. Žádáme proto vysvětlení výše uvedeného, popř. úpravu 

textu vyhlášky. 

Současně upozorňujeme, že mechanismus upravený v návrhu 

vyhlášky, tedy podávání žádostí krajskému úřadu, který je spolu se 

svým stanoviskem předává Ministerstvu financí, předvídá návrh 

atomového zákona pouze pro dotace podle § 103 odst. 1 písm. a) a 

b) – viz § 103 odst. 5 návrhu atomového zákona. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

dotace a předává je Ministerstvu financí. 

Dotace na ozdravná protiradonová opatření jsou poskytovány 

dlouhodobě. První prováděcí vyhláška k atomovému zákonu č. 

18/1997 Sb. byla vydána v roce 2003 (č. 107/2003 Sb., o podílu 

krajských úřadů na rozdělování dotací na zjištění rizika 

vyplývajícího z přítomnosti radonu a jeho dceřiných produktů ve 

vnitřním ovzduší staveb a ve vodách pro veřejné zásobování a na 

přijetí opatření s tím spojených). Tato vyhláška byla nahrazena 

vyhláškou 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. 

Navrhovaná vyhláška k provedení nového atomového zákona 

zachovává dosavadní postup, který se osvědčil, a vychází 

z dosavadních vyhlášek a zavedené praxe.  

 Z K § 2 odst. 1 písm. a) 

Na žádost o dotaci podle § 103 odst. 1 návrhu atomového zákona 

se vztahuje též ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., 

který stanoví náležitosti žádosti o dotaci. Není proto zřejmé, 

z jakého důvodu jsou v návrhu vyhlášky upraveny náležitosti 

žádosti podle písmene a), tedy identifikační údaje vlastníka, a to 

do jisté míry odchylně a do jisté míry duplicitně s  rozpočtovými 

pravidly. Ustanovení proto požadujeme vypustit. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vyhověno částečně 

V § 2 odst. 1 písm. a) a v příloze vyhlášky byl výčet 

náležitostí žádosti upraven v souladu s § 14 odst. 3 a 4 z.č. 

218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 

Vypuštění ustanovení není vhodné, protože podle vyhlášky 

postupují i vlastníci objektů, fyzické osoby, pro které by bylo 

obtížné hledat náležitosti žádosti v zákoně o rozpočtových 

pravidlech. Uvedení identifikačních údajů zjednoduší postup 

žadatelů, fyzických osob. 

 Z K § 3 odst. 1 

Dle předmětného ustanovení se žádost podává místně příslušnému 

krajskému úřadu. S ohledem na dosud nevyjasněný režim 

poskytování dotací ve vztahu ke správnímu řádu vyvstávají 

pochybnosti, podle jakých hledisek se místní příslušnost krajského 

úřadu určuje. Požadujeme osvětlení uvedeného, popř. doplnění 

textu vyhlášky např. způsobem „Žádost se podává krajskému 

úřadu příslušnému dle místa stavby podle § 2 odst. 1 písm. c) 

nejpozději…“. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vyhověno 

Text upraven takto: „Žádost se podává krajskému úřadu 

příslušnému podle místa stavby …“. 

 

 

 Z K § 4 odst. 2 

Ustanovení požadujeme vypustit, neboť nepřijatelným způsobem 

směšuje samostatnou a přenesenou působnost krajů, v tomto 

případě jejich roli vlastníka (zde jde o samosprávu) a 

Vyhověno 

Text byl upraven takto: „V případě, že žádost podává jako 

vlastník kraj, neuvádí své stanovisko podle odstavce 1. 
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zprostředkovatele poskytování dotací (dle § 103 odst. 3 návrhu 

nového atomového zákona jde o přenesenou působnost kraje). 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

 Z K § 7 

Předmětné ustanovení podmiňuje poskytnutí dotace provedením 

opatření a prokázáním jeho účinnosti, čímž podle našeho názoru 

překračuje zákonné zmocnění v § 103 odst. 6 písm. b) až d) 

návrhu atomového zákona, které má navrhovaná vyhláška 

provádět. Přitom překročení rámce zákonného zmocnění by 

představovalo rozpor s čl. 79 odst. 2 Ústavy.  

Zmocnění ke stanovení podmínek poskytnutí dotace je obsaženo v 

§ 103 odst. 6 písm. a) návrhu atomového zákona, k jehož 

provedení má sloužit paralelně předložený návrh vyhlášky 

o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých 

existujících expozičních situacích. 

Požadujeme proto § 7 (a dáváme na zvážení, v jakém rozsahu i 

související pasáže § 6, zejména pak odstavec 2) z nynějšího 

návrhu vypustit a přesunout tuto úpravu do právního předpisu, 

kam svojí povahou náleží.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vyhověno částečně 

Text ustanovení byl upraven takto: „Dotace může být 

poskytnuta až po prokázání splnění podmínek uvedených ve 

zvláštním právním předpisu3) kontrolním měřením. 

3) § 2 odst. 3 a 4 vyhlášky č. …/Sb. (SÚJB). 

 

Vypuštění § 7 nepovažujeme za vhodné ze stejných důvodů, 

pro které byl v § 2 odst. 1 písm. a) ponechán výčet 

identifikačních údajů žadatele. Ponechání ustanovení je 

žádoucí pro ucelenou informaci žadatele, fyzické osoby, o 

postupu při poskytování dotace. 

 O Doporučující připomínky: 

Obecně k pojmu „vlastník“ 

Návrh vyhlášky opakovaně hovoří o „vlastníkovi“ v souvislosti 

s podáním žádosti a následném řízení o ní. Ačkoliv je s ohledem 

na Státním úřadem pro jadernou bezpečnost paralelně 

předloženým návrhem vyhlášky o podmínkách poskytnutí dotace 

ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích 

zřejmé, že žadatelem může být pouze vlastník, doporučujeme 

v návrhu vyhlášky namísto slova „vlastník“ používat slova 

„žadatel“, neboť uvedený návrh vyhlášky řeší výhradně specifika 

řízení o žádosti. 

Vyhověno    

Před slovo „vlastník“ bylo vloženo slovo „žadatel“ s odkazem 

na jiný právní předpis - prováděcí vyhlášku SÚJB. 

 

 

 O K § 2 odst. 1 písm. a) 

Doporučujeme uvést údaj o jménu v zavedeném tvaru „jméno, 

popřípadě jména a příjmení“, který ostatně používá i samotný 

návrh atomového zákona. 

Vyhověno 

V § 2 odst. 1 písm. a) byl text upraven dle připomínky 

 O K § 2 odst. 1 písm. c) 

Ustanovení zavádí legislativní zkratku „opatření“. Doporučujeme 
Vyhověno 

Slovo „ozdravných“ bylo vypuštěno. 
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proto tuto zkratku důsledně respektovat, a tedy ve vzoru žádosti 

v příloze nehovořit o „ozdravných opatření“. Nadto 

upozorňujeme, že ani návrh atomového zákona výraz „ozdravná 

opatření“ nepoužívá. 

Dále není zřejmé, proč text vyhlášky použitou formulací „ozáření 

z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb s obytnými a 

pobytovými místnostmi“ nekoresponduje se zákonným textem 

„ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve 

vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti“ uvedeným 

v § 103 odst. 1 písm. b) návrhu atomového zákona. Doporučujeme 

proto dikci sjednotit. 

 

 

 

 

V § 2 odst. 1 písm. c) byl text upraven takto: „místo stavby, v 

níž má být provedeno opatření ke snížení míry ozáření 

z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním 

ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti, nebo opatření 

ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené 

pro veřejnou potřebu (dále jen „opatření")“, 

 

 O K § 4 odst. 3 

Slovo „Žádost“ doporučujeme nahradit slovem „Žádosti“ tak, aby 

byl zachován větný smysl, a to v kontextu se slovem „průběžně“. 

Vyhověno 

 O K § 4 odst. 4 

Přestože se správní řád na řízení o žádosti nepoužije, dáváme na 

zvážení, zda se neinspirovat jeho § 37 odst. 3, a tedy v případě 

vadného podání žádosti žadatele vyzvat k jejímu doplnění, neboť 

pro odlišný postup zde neshledáváme relevantní důvody. 

Text ustanovení je v souladu s § 37 odst. 3 spr. řádu (Nemá-li 

podání předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže 

správní orgán podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich 

odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu), i s § 45 odst. 2 

(Nemá-li žádost předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, 

pomůže správní orgán žadateli nedostatky odstranit na místě nebo jej 

vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu …). 

 O K § 5 odst. 1 

Navrhovaný text navozuje dojem, že státní rozpočet bude pro 

futuro obsahovat řadu konkrétně alokovaných částek pro 

jednotlivé žadatele na provedení konkrétních opatření. Jsme toho 

názoru, že toto jistě není cílem předkladatele, 

a proto doporučujeme ustanovení přeformulovat. 

Vyhověno   

Text „uvede částku rezervovanou pro vlastníka ve státním 

rozpočtu“ byl upraven takto: „Ministerstvo financí krajskému 

úřadu písemně potvrdí přijetí žádosti a uvede horní výši dotace 

na provedení opatření“. 

MŽP 

 

Ing. Josef Reidiger, 

oddělení ochrany vod 

(josef.reidiger@mzp.cz, 

tel.: 267 122 998). 

O Doporučujeme ošetřit, zda se příspěvek týká opatření pouze u 

starších staveb nebo i novostaveb. 

Už od roku 1991 se legislativa v České republice zabývá radonem 

a jeho problematikou, která je spojená s ochranou nových staveb 

před účinky radonu. V platném znění atomového zákona v § 6 

odst. 4 je uvedeno, že ten, kdo navrhuje umístění stavby s 

obytnými nebo pobytovými místnostmi, je povinen zajistit 

stanovení radonového indexu pozemku a výsledky předložit 

stavebnímu úřadu. Ten, kdo ohlašuje nebo žádá o povolení 

provedení stavebních úprav pro změnu v užívání části stavby, 

která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, anebo 

Vysvětlení 

Opatření se týká pouze staveb uvedených v § 2 prováděcí 

vyhlášky St. úřadu pro jadernou bezpečnost k AZ - 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. 

Pro nové stavby vyplývají povinnosti ze stavebního zákona. 
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oznamuje změnu v užívání stavby, která bude nově obsahovat 

obytné nebo pobytové místnosti, je povinen zajistit měření úrovně 

objemové aktivity radonu a výsledky předložit stavebnímu úřadu 

nebo autorizovanému inspektorovi. Pokud se taková stavba 

umísťuje nebo provádí na pozemku s vyšším než nízkým 

radonovým indexem, musí být stavba preventivně chráněna proti 

pronikání radonu z geologického podloží. Stanovení radonového 

indexu pozemku se nemusí provádět v tom případě, bude-li stavba 

umístěna v terénu tak, že všechny její obvodové konstrukce budou 

od podloží odděleny vzduchovou vrstvou, kterou může volně 

proudit vzduch. 

Z výše uvedeného vyplývá, že u novějších staveb a novostaveb, 

pokud stavební úřad rozhodl, že je radonový index příliš vysoký, 

tak musel nebo musí stavebník provést (? na vlastní náklady) 

opatření, aby radon nemohl pronikat z podloží do objektu. Při 

žádosti o stavební povolení k rekonstrukci, přístavbě atd. starší 

stavby, by se opět mělo uskutečnit měření radonu. V případě 

vysoké naměřené hodnoty koncentrace radonu je nezbytné provést 

vhodná protiradonová opatření, která zajistí snížení průniku 

radonu do objektu. V tomto případě se s využitím předloženého 

návrhu vyhlášky pravděpodobně počítá nebo také na vlastní 

náklady stavebníka?. V posledním případě se u starší stavby pouze 

uskuteční měření radonu a v případě vysoké naměřené hodnoty 

koncentrace radonu bude nezbytné provést vhodná protiradonová 

opatření. V tomto případě se s využitím předloženého návrhu 

vyhlášky pravděpodobně počítá. 

MZdr  bez připomínek  

MO  bez připomínek  

 

V Praze dne 22. května 2017 

Vypracoval: JUDr. Adéla Heřmanová        Podpis: ………… 
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