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V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

Vyhláška o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě 

osoby zajišťující radiační ochranu registranta 

 

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

bezpečnost dne 16. 6. 2016, s termínem dodání stanovisek do 11. 7. 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

Odbor kompatibility 

Předkladatel splnil pouze částečně 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. 

K povinnosti přiložit srovnávací tabulku: 

 Na základě čl. 16 odst. 4 ve spojení s čl. 14 
odst. 1 písm. c) posl. věta a čl. 9 odst. 2 písm. e) 
Legislativních pravidel vlády má předkladatel 
povinnost k návrhu připojit srovnávací tabulky ke 
všem dotčeným předpisům EU. Srovnávací tabulky 
k návrhu připojeny nebyly a požadujeme tak 

Akceptováno 
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napravit tento nedostatek.  

Návrh je s právem EU slučitelný. 

Je však nezbytné napravit formální nedostatek. 

Ministerstvo financí Doporučujeme zvážit přesunutí slov „pro činnost 
uvedenou“ do úvodních částí jednotlivých ustanovení § 

4 odst. 1 a 2 a § 5 odst. 1 a 2. 

Akceptováno 

V textu § 12 písm. a) i b) doporučujeme doplnit mezeru 
ve slovech „podle§“. 

Akceptováno 

V souvislosti s navrženým § 13 upozorňujeme na čl. 39 
odst. 2 Legislativních pravidel vlády, podle kterého by 
neměl počet odstavců v paragrafu přesáhnout šest. 

Neakceptováno 

Překročení požadovaného počtu odstavců o jeden je 

sice nad rámec požadavku Legislativních pravidel 

vlády, ovšem jeví se být nadbytečné a nesystematické 

zakládat za tímto účelem nový paragraf. Současně by 

bylo ze systematického hlediska nevhodné slučovat 

odstavce, které jsou významově nesourodé. 

Legislativní pravidla vlády ostatně užívají dikci „by 

zpravidla nemělo být obsaženo více jak 6 odstavců“, 

tudíž se zřejmě nejedná o nepřekročitelné pravidlo. 

Ministr pro lidská práva, 

rovné příležitosti a 

legislativu 

Doporučujeme předložený materiál přizpůsobit 
požadavkům vyplývajícím z aktuálního znění 
Legislativních pravidel vlády (účinných od 3.2.2016), 
podle nichž tvoří Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů 
regulace samostatnou část materiálu (čl. 9 odst. 3). 

Neakceptováno 

Práce na vyhlášce probíhaly již od samotného zahájení 

prací na novém atomovém zákoně, k jehož provedení 

je vyhláška vydávána, tj. cca od roku 2012. Proto i 

zpráva z RIA byla zpracována ve formě požadované 

před 3. 2. 2016. Považujeme za neúčelné a z povahy 

věci i nemožné předělávat existující zprávu do formátu 

požadovaného až od počátku tohoto roku, neboť 

taková zpráva by již neodpovídala vyhlášce a postupu 

při její přípravě. 

Ministerstvo spravedlnosti K § 4 odst. 1 písm. a), § 4 odst. 1 písm. b) bodu 
1, § 4 odst. 2 písm. a), § 4 odst. 2 písm. b) bodu 

Akceptováno 

Obory budou specifikovány v souladu se školskou 
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1 a § 7 písm. f) 

Ve shora uvedených ustanoveních se v kontextu 
vysokoškolského vzdělání hovoří o oblastech 
technických věd, technologií a přírodních věd. 
S ohledem na to, že sám předkladatel v textu 
odůvodnění deklaruje snahu užívat terminologii 
souladnou se školskou legislativou, dáváme ke 
zvážení, zda by nebylo vhodnější zvolit pro 
vytyčené oblasti označení dle přílohy č. 3 k zákonu 
o vysokých školách, která nově stanoví seznam 37 
oblastí vzdělávání ve vysokém školství. 

legislativou pro činnosti zvláště důležité z hlediska 

jaderné bezpečnosti následovně: 

pro VŠ: oblasti 

 Elektrotechnika 

 Energetika 

 Fyzika 

 Chemie 

 Strojírenství, technologie a materiály 

a 

pro SŠ: skupiny oborů vzdělání 

 Strojírenství a strojírenská výroba 

 Elektrotechnika 

 Technická chemie 

 Obecně odborná příprava 

 

Obory budou specifikovány v souladu se školskou 

legislativou pro činnosti zvláště důležité z hlediska 

radiační ochrany (tj. § 7 písm. f) ) následovně: 

 Biologie a ekologie 

 Elektrotechnika 

 Energetika 

 Fyzika 

 Chemie 

 Informační technologie, kybernetika a technologie   

 Matematika a statistika 

 Stavebnictví 

 Strojírenství a materiály 

 Těžba a zpracování nerostných surovin 

 Vědy o zemi 

 Veterinární lékařství, veterinární hygiena 

 Všeobecné lékařství a zubní lékařství 

 Zemědělství 
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K § 6 odst. 1 písm. b) a c) a § 6 odst. 2 

Upozorňujeme na nejasný vztah mezi § 6 odst. 1 
písm. b) body 3 a 4. Zatímco v bodě 3 je stanoven 
požadavek výcviku na plnorozsahovém simulátoru 
v délce 25 výcvikových dnů (pokud nejde o přechod 
z jiné činnosti), v bodě 4 je stanoven shodný 
požadavek, avšak v délce pouze 5 výcvikových 
dnů. V důsledku pak není z této dvojice ustanovení 
zřejmé, v jakém rozsahu mají jednotlivé osoby 
povinnost absolvovat danou součást odborné 
přípravy, pročež doporučujeme vyjasnit vztah mezi 
těmito dvěma ustanoveními. 

Obdobně nejasný vztah je dále mezi těmito 
ustanoveními, týkajícími se zácviku do činnosti 
zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti: § 6 
odst. 1 písm. b) body 5 a 6, § 6 odst. 1 písm. c) 
body 3 a 4, § 6 odst. 2 písm. a) body 3 a 4 a § 6 
odst. 2 písm. b) body 3 a 4. 

 

Akceptováno 

Ve druhém případě z uvedených dvojic se vždy jedná 

o případy přechodu z jiné činnosti. Jelikož předchozí 

výkon jiné činnosti je podle § 5 spíše standardním 

požadavkem a naopak situace, kdy není přecházeno, je 

spíše speciálním případem, předkladatel nepovažoval 

za nutné tuto skutečnost zdůrazňovat (je zřejmá 

z kontextu vyhlášky) a hodlal pouze výslovně upravit 

zvláštní případ. Jak ovšem plyne z připomínky, není 

tato vazba vždy pochopitelná a text bude tedy 

relevantně doplněn o slova „jde-li o přechod z jiné 

činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné 

bezpečnosti“. 

K § 6 odst. 3 

Konstatujeme, že není zjevné, z jakého důvodu 
v textaci tohoto ustanovení není uveden výcvik na 
plnorozsahovém simulátoru, když i u něj je patrně 
účelné, aby odpovídal typu jaderného zařízení, ve 
kterém bude daná činnost vykonávána. Z toho 
důvodu doporučujeme nahradit výčet jednotlivých 
součástí odborné přípravy obecně slovy „Odborná 
příprava“. 

Akceptováno 

 

K § 7 písm. a), b), e) a g) 

V § 7 je pro udělení oprávnění k některým 

Neakceptováno 

Pouze u § 7 písm. d) a f) je požadováno specifické a 

přesně specifikované a úzce vymezené vysokoškolské 
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činnostem zvláště důležitým z hlediska radiační 
ochrany požadováno střední či vysokoškolské 
vzdělání bez určitého zaměření. V případě vzdělání 
středního komentuje předkladatel v odůvodnění 
obecnost tohoto požadavku jako záměrnou, avšak 
v případě blíže nespecifikovaného vysokoškolského 
vzdělání zvláštní část odůvodnění mlčí. Z toho 
důvodu dáváme ke zvážení, zda je pro udělení 
oprávnění k činnostem uvedeným ve shora 
vyjmenovaných ustanoveních dostačující 
požadovat toliko vysokoškolské vzdělání, aniž by 
byla stanovena oblast, v níž má být dosaženo. 

vzdělání. 

U ostatních činností zvláště důležitých u hlediska 

radiační ochrany je obecnost požadavku na 

vysokoškolské vzdělání záměrná. Dosavadní praxe 

ukázala, že bližší specifikace vysokoškolského 

vzdělání je omezující a nepřináší žádný benefit. 

Udělení oprávnění je vydáno na základě úspěšného 

složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, která je 

dostatečným předpokladem pro vykonávání činností v 

písm. a), b), e) a g). Je dostačující požadovat toliko 

vysokoškolské vzdělání, které poskytuje žadateli 

elementární obecné znalosti a schopnosti, aniž by byla 

stanovena oblast, v níž má být dosaženo. 

K § 9 odst. 1 

Doporučujeme doplnit na konci textu ustanovení 
slova „vyučovacího času“, aby byl časový údaj 
zpřesněn a dán do souladu s textací § 18 a 20 
návrhu. 

Akceptováno 

 

K § 13 odst. 3 a § 15 odst. 2 

Konstatujeme, že zde použitá formulace „předchozí 
části zkoušky“ není dostatečně určitá, pročež ji 
doporučujeme nahradit buď normativním odkazem 
na příslušné části zkoušky, nebo jejich konkrétním 
vypsáním.  

Nadto upozorňujeme, že v § 15 odst. 2 chybí 
specifikace, která část zkoušky se vykoná až 
následně, pročež toto doporučujeme upřesnit. 

Akceptováno 

V případě § 13 odst. 3 bude text doplněn o normativní 

odkaz. 

Ustanovení § 15 odst. 2 bude vypuštěno. 

K § 14 odst. 6 větě druhé a § 16 odst. 5 větě 
druhé 

Konstatujeme, že význam těchto ustanovení nelze 
jednoznačně dovodit. Zaprvé není jasné, proč se 

Neakceptováno 

Text a význam ustanovení navazuje na § 32 

atomového zákona, konkrétně odstavce 3 a 4: 
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zde hovoří o posledním pokusu, když nikde v textu 
návrhu není stanoven maximální počet pokusů o 
úspěšné složení předmětné zkoušky. Zadruhé není 
zřejmé, co přesně vyplývá z formulace „obdobným 
stupněm, který byl dosažen při minulých pokusech“, 
tj. zda se má jednat o aritmetický průměr etc. 
Z toho důvodu doporučujeme předkladateli, aby 
upravil textaci předmětných ustanovení tak, aby byl 
pro adresáta normy jejich obsah srozumitelný. 

„(3) Zkoušku ověřující zvláštní odbornou 

způsobilost je žadatel povinen složit do 12 měsíců od 

podání žádosti před zkušební komisí jmenovanou 

Úřadem. Zkušební komise má nejméně 3 členy a jejím 

předsedou je státní zaměstnanec zařazený k výkonu 

služby v Úřadu. 

(4) Zkoušku ověřující zvláštní odbornou 

způsobilost nebo její část je žadatel oprávněn v rámci 

období podle odstavce 3 opakovat nejvýše dvakrát.“. 

 

Zákon tedy stanoví maximální počet pokusů o složení 

zkoušky (a to 3). Zároveň nelze předpokládat, že 

žadatel vyčerpá všechny 3 možné pokusy, proto je 

volen výraz „poslední“ ve smyslu „aktuální“, 

„momentální“ (ovšem vyjádřeno českým 

ekvivalentem). 

Výraz „obdobný“ je užit záměrně způsobem 

analogickým významu dle čl. 41 odst. 1 Legislativních 

pravidel vlády (byť se pochopitelně nejedná o interní 

normativní odkaz), resp. ve významu „stejný“. Jelikož 

se v rámci zkoušky hodnotí jednotlivé části, nelze mít 

za to, že by mělo jít o aritmetický průměr (a dikce 

samotná ustanovení jednoznačně hovoří o „těchto 

částech…hodnocených…“). Ustanovení se tedy zdá 

jednoznačné. 

Ministerstvo zdravotnictví K § 11 odst. 2 a 4 

Požadujeme slova „odborný psycholog“ nahradit slovy 
„psycholog“. 

Odůvodnění 

Právní řád nedefinuje pojem „odborný psycholog“. Posouzení 
„osobnostní způsobilosti“ provádějí zpravidla psychologové 
mimo rezort zdravotnictví, kteří nejsou zdravotnickými 

Akceptováno 
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pracovníky. 

Technologická agentura ČR Požadujeme doplnění materiálu o informaci, že při 
tvorbě tohoto materiálu bylo přímo využito informací a 
konkrétních výsledků projektů v programu BETA 
Technologické agentury ČR řešících výzkumné potřeby 
SÚJB. Požadujeme příslušnou informaci doplnit 
zejména do předkládací zprávy a nejlépe rovněž 
například poznámkou pod čarou v samotné Směrnici 
(odkazující na příslušný kód projektu). 
 
S ohledem na realizaci projektů v rámci programu 
veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji 
a inovacích pro potřeby státní správy „BETA“ (dále jen 
„program BETA“), které jsou určeny pro řešení 
výzkumných potřeb SÚJB, je nutné explicitní uvedení 
příslušných výsledků v materiálech legislativní a 
nelegislativní povahy. Pro uznatelnost příslušných druhů 
výsledků dle vládou schválené Metodiky hodnocení (a 
RIV) musí tyto splňovat definice uvedené v Metodice 
včetně způsobu jejich kontroly. V případě SÚJB a 
předkládaného materiálu se jedná zejména o níže 
uvedené projekty.  
Výsledky těchto projektů je třeba v samotném materiálu 
prezentovat v odůvodnění (část II. Materiálu) a to 
zejména v části I. - 1 uvedením těchto projektů a jejich 
výsledků v samotném textu (formou samostatného 
nového odstavce) a pak rovněž v části I. - 2 například 
formou poznámky pod čarou s odkazem na příslušný 
projekt. Rovněž v části II. (tedy zvláštní části se 
zdůvodněním jednotlivých §§) je vhodné uvést odkaz na 
příslušný projekt/výsledek například formou poznámky 
pod čarou anebo přímo v textu. 
V samotném návrhu vyhlášky a příloh (část I. Materiálu) 
je vhodné doplnit odkaz na příslušné projekty například 
v úvodu formou poznámky pod čarou. 

Neakceptováno 

Při tvorbě návrhu vyhlášky nebyly využívány 

výsledky uvedených výzkumných programů, jak uvádí 

připomínka. Uvedené výzkumné programy, jejichž 

význam, a to i pro tvorbu nové atomové legislativy, 

nelze popřít, se bohužel netýkají oblasti požadavků na 

zvláštní odbornou způsobilost vybraných pracovníků, 

kteří vykonávají činnosti zvláště důležité z hlediska 

jaderné bezpečnosti nebo radiační ochrany. 

Zmínka o citovaných výzkumných programech může 

být uvedena u jiných vyhlášek k provedení nového 

atomového zákona. 

Kromě toho není možné citovat navrhovaný text 

formou poznámky pod čarou přímo v textu návrhu 

vyhlášky, jak vyžaduje připomínka, neboť by to bylo 

v rozporu s Legislativními pravidly vlády (viz čl. 45 a 

47 aj.). 
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TB05SUJB002 „Výzkum optimálních postupů k 
identifikaci pracovišť s možným zvýšeným ozářením z 
radonu pro implementaci směrnice Rady EU 
2013/59/EURATOM“; TB03SUJB003 „Metodiky a 
kritéria pro licencování oblasti lidských faktorů na 
českých jaderných elektrárnách“; TB01SUJB071 
„Výzkum ozáření populace a optimalizace radiační 
ochrany při lékařském ozáření v České republice“; 
TB01SUJB072 „Výzkum ozáření obyvatelstva České 
republiky od radonu a dalších přírodních zdrojů 
ionizujícího záření a dopadu existující regulace“; 
TB02SUJB038 „Optimalizace ozáření obyvatel a 
pracovníků z pracovišť s přírodními zdroji ionizujícího 
záření v České republice“ 

 

 

V Praze dne 17. července 2017 

 

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