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IV. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

 
Návrh vyhlášky o zabezpečení jaderných zařízení a jaderných materiálů 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedkyně Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost dne 5. 1. 2016, s termínem dodání stanovisek do 26. 1. 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo financí Doporučujeme věnovat vyšší míru pozornosti zvláštní části 

důvodové zprávy, která je neúnosně stručná. Nevysvětluje 
řadu použitých pojmů a namnoze se v případě paragrafů o 
několika odstavci omezuje na větu představující stručnou 
parafrázi obsahu ustanovení s poukazem na to, že jde v zásadě o 
dosavadní právní úpravu. Některé dílčí připomínky v této věci 
uvádíme níže. 

 

AKCEPTOVÁNO – Odůvodnění zvláštní části vyhlášky bude 
doplněno a to i s odkazem na následující dílčí připomínky.  

Doporučujeme dát do souladu část 3.1.2 a část D) odůvodnění. 
V části 3.1.2 je uvedeno, že "V souvislosti s přijetím 
předkládané vyhlášky návrh nepředpokládá žádné nové (další) 
náklady orgánů veřejné správy.". V bodu D) je však uvedeno, 
že "dle nové právní úpravy dojde k nárůstu počtu pracovníků 
NBÚ o cca šest z důvodu zvýšeného počtu bezpečnostních 
šetření v novém rozsahu citlivých činností". Dopady na státní 
rozpočet byly mezi Ministerstvem financí a Národním 
bezpečnostním úřadem vypořádány již při přípravě zmocnění 
v atomovém zákoně, avšak obě části odůvodnění doporučujeme 
sjednotit. 

 

AKCEPTOVÁNO – Sjednoceno v obou částech odůvodnění. 
Návrh vyhlášky nepřináší žádný nový nárůst nákladů orgánů 
veřejné správy. Tento nárůst vyplývá již z  návrhu atomového 
zákona.  
 

Doporučujeme provést celkovou revizi textu z hlediska 
adresnosti úkolů, které vyhláška stanoví. Např. v § 9 odst. 5 je 
řečeno „Přijímají se organizační opatření k zajištění …..“, 
ačkoli podle našeho názoru by mělo být řečeno, kdo tato 

AKCEPTOVÁNO – V celém textu změněny tyto formulace do 
konkrétnější podoby „musí být…“ Komu je adresována daná 
povinnost, však vyplývá přímo ze zákona a vyhláška ji jen 
specifikuje. Např. § 163 návrhu atomového zákona říká, že 
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opatření přijímá. V tomto případě zřejmě provozovatel 
jaderného zařízení. Tyto neosobní obraty jsou užity na řadě míst 
návrhu, kde by konkretizace adresáta úkolu byla na místě. 

„Držitel povolení podle § 9 odst. 1 písm. b) až h) a odstavce 5 je 
povinen zajistit fyzickou ostrahu jaderného zařízení a jaderného 
materiálu…“ Z toho tedy vyplývá, že podrobnosti k fyzické 
ostraze a nutnost jejich zajištění připadá právě těmto 
vyjmenovaným držitelům povolení.  

Nad nadpis „VYHLÁŠKA“ je nezbytné vložit slovo „NÁVRH“. 

 

AKCEPTOVÁNO 

V uvozovací větě doporučujeme vypustit slovo „zákona“. 

 

AKCEPTOVÁNO 

V § 1 písm. a) doporučujeme vložit za slovo „účely“ slovo 
„jeho“. 

 

AKCEPTOVÁNO 

V § 1 písm. d) doporučujeme doplnit slova „jaderného zařízení 
a jaderného materiálu“. 

 

AKCEPTOVÁNO 

§ 3 doporučujeme nazvat v souladu s jeho obsahem „Kategorie 
jaderného materiálu“.  

 

AKCEPTOVÁNO 

Za slovem „přílohy“ a „příloze“ doporučujeme uvést slova „k 
této vyhlášce“. 

 

AKCEPTOVÁNO 

§ 4 a 5 doporučujeme formulovat takto: 

„§ 4 

Prostory na jaderném zařízení 

(1) Na jaderném zařízení s energetickým jaderným 
reaktorem se za použití ochrany do hloubky vymezuje 

AKCEPTOVÁNO – Tyto dva § upraveny dle návrhu ministerstva 
financí a křížové odkazy dále v textu v návaznosti na tuto úpravu 
rovněž opraveny.  
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a) životně důležitý prostor, pokud úmyslné poškození 
systémů a zařízení důležitých z hlediska jaderné 
bezpečnosti v tomto prostoru umístěných může vést 
buď přímo či nepřímo k radiační havárii; jedná se 
zejména o prostory, ve kterých jsou umístěny blokové a 
nouzové dozorny, řídicí systémy reaktoru, systémy 
zajištěného napájení, systémy pro zajištění bezpečného 
dochlazení reaktoru, reaktorové sály nebo bazény 
skladování vyhořelého jaderného paliva, 

b) vnitřní  prostor, pokud se na  jaderném  zařízení  
používá  nebo  skladuje  jaderný   materiál I. kategorie, 

c) chráněný prostor, pokud se na jaderném zařízení 
vymezuje životně důležitý nebo vnitřní prostor, nebo 
pokud se na jaderném zařízení používá nebo skladuje 
jaderný materiál II. kategorie, nebo pokud poškození 
technologie v tomto prostoru umístěné může vést buď 
přímo či nepřímo nejvýše k radiační nehodě a 

d) střežený prostor, pokud se na jaderném zařízení 
vymezuje životně důležitý, vnitřní nebo chráněný 
prostor, nebo pokud se na jaderném zařízení používají 
nebo skladují jaderné materiály III. kategorie.  
 

(2) Na jaderném zařízení s výzkumným reaktorem se 
vymezuje chráněný prostor. 

(3) U jaderného zařízení nebo části jaderného zařízení, 
které obsahují jaderné materiály, se vymezují prostory 
podle kategorie jaderného materiálu s tím, že jaderný 
materiál zařazený do 

a) I. kategorie se umísťuje ve vnitřním prostoru, 

b) II. kategorie se umísťuje v chráněném prostoru, 

c) III. kategorie se umísťuje v střeženém prostoru. 
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(4)  Pokud nelze část jaderného zařízení, 
vyžadující umístění do odlišných prostorů od sebe 
fyzicky oddělit, umisťuje se tato část jako celek do 
prostoru podle nejvyššího požadavku vztahujícího se na 
tento prostor. 

(5) Část jaderného zařízení, v němž se nachází 
radioaktivní  odpad, se umísťuje do střeženého 
prostoru. 

§ 5 

Opatření fyzické ochrany 

(1) Opatření fyzické ochrany jaderného zařízení se 
realizují podle nejvyšší kategorie jaderného materiálu, s 
nímž se nakládá na jaderném zařízení nebo podle 
vymezeného prostoru jaderného zařízení. 

(2) Kategorií s nejvyššími požadavky na úroveň 
zajištění fyzické ochrany pro jaderné materiály je I. 
kategorie a prostorem s nejvyššími požadavky na 
úroveň zajištění fyzické ochrany je vnitřní nebo životně 
důležitý prostor.“. 

K tomuto návrhu na dílčí úpravu systematiky poznamenáváme, 
že odstavce 3 a 4 dosavadního § 5 náleží podle našeho názoru 
do § 4, neboť upravují také problematiku prostorů. Systematicky 
by se mělo jednat o odstavce 3 a 4 a dosavadní odstavec 2 v § 4 
by měl být odstavcem 5 – radioaktivní odpady by měly být v 
logice věci uvedeny naposledy.  

Pokud by byla tato dílčí systematická úprava přijata, je třeba 
zpřesnit označení následujících paragrafů a křížových odkazů v 
nich. 
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V nadpisu § 6 doporučujeme nahradit slova „Podrobnosti k 
vymezení“ slovem „Vymezení“, a tento název by měl být 
skupinovým nadpisem nad § 6 v důsledku toho, že 
doporučujeme rozdělit § 6 na § 6 až 9 tak,  

- že odstavec 1 by zůstal jako § 6, členěný v zásadě 
na odstavce s tím, že v písmenu a) je užit 
několikanásobný středník k oddělení jednotlivých 
vět, což není legislativně správné. V jeho textu je 
třeba doplnit ve všech případech částku za slovem 
„plotu“ a v písmenu a) slovo „dle“ nahradit slovem 
„podle“ (tato připomínka platí obecně); 

- odstavec 2 a 3 navrhujeme formulovat jako § 7 a 8 a 
rozčlenit je na odstavce podle vět, 
 

- odstavce 4 a 5 doporučujeme formulovat jako § 9. 

Pokud by byla tyto dílčí systematická úprava přijata, je třeba 
zpřesnit označení následujících paragrafů a křížových odkazů v 
nich. 

 

AKCEPTOVÁNO 

V § 7 odst. 2 doporučujeme nahradit slova „a omezuje se“ 
slovem „ , omezený“. 

 

AKCEPTOVÁNO – Akceptováno, ale znění tohoto odstavce bude 
poněkud přeformulováno (zjednodušeno) i s odkazem na 
připomínku ČEZ, a. s.  Nové znění je tedy následující: „Počet 
vstupů a vjezdů do vnitřního a životně důležitého prostoru musí být 
omezen na nezbytně nutný počet.“ 

V § 7 odst. 4 písm. a) a b) doporučujeme nahradit slovo „odst.“ 
slovem „odstavce“. 

 

AKCEPTOVÁNO 

V § 7 odst. 5 doporučujeme vložit čárku za slovo „jinými“. AKCEPTOVÁNO 
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V § 8 doporučujeme formulovat odstavec 2 takto: 

„(2) Každý, kdo je oprávněn vstupovat do střeženého, 
chráněného, vnitřního nebo životně důležitého 
prostoru, musí být vybaven identifikační kartou, která 
umožňuje automatickou kontrolu vstupu. Pro kontrolu 
vstupu osob se nejméně při vstupu do vnitřního nebo 
životně důležitého prostoru použije biometrické 
identifikace, zejména geometrie ruky nebo otisk prstů. 
Aktuální databáze vstupů je dostupná jeden měsíc a 
zajišťuje se její uchovávání po dobu jednoho roku.“. 

V odůvodnění by bylo vhodné přiblížit obsah pojmu „geometrie 
ruky“. 

 

AKCEPTOVÁNO – Pojem „geometrie ruky“ byl nakonec 
vypuštěn a odstavec upraven do následující podoby: 
„Každý, kdo je oprávněn vstupovat do střeženého, chráněného, 
vnitřního nebo životně důležitého prostoru, musí být vybaven 
identifikační kartou, která umožňuje automatickou kontrolu 
vstupu. Pro kontrolu vstupu osob se nejméně při vstupu do 
vnitřního nebo životně důležitého prostoru použije biometrické 
identifikace, Aktuální databáze vstupů je dostupná jeden měsíc a 
zajišťuje se její uchovávání po dobu jednoho roku.“ 

V § 8 odst. 3 doporučujeme osamostatnit větu druhou a třetí 
jako odstavec 4 a dosavadní odstavec 4 označit jako odstavec 5. 

 

AKCEPTOVÁNO 

V § 9 odst. 1 doporučujeme nahradit obě slova „maximálně“ 
slovem „nejvýše“ (tato připomínka platí obecně). 

 

AKCEPTOVÁNO 

V § 9 odst. 3 doporučujeme nahradit slova „pohybující se ve 
střeženém a“ slovy „ , které se pohybují ve střeženém prostoru 
a v“. 

 

AKCEPTOVÁNO 

V souvislosti s odstavcem 5 doporučuje prověřit celkový obsah 
tohoto odstavce s přihlédnutím k zákonu č. 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě, v platném znění, protože se 
obáváme, že záznamy rozhodné pro povolení vstupu určité 
osoby do určeného prostoru bez doprovodu a záznamy o výdeji 
klíčů od určitých prostor nejsou archiváliemi podle uvedeného 

AKCEPTOVÁNO – Tuto připomínku uplatnilo i Ministerstvo 
vnitra. Výraz „archivovat“ byl tudíž změněn na všech místech 
návrhu vyhlášky na „uchovávat“. 
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zákona a archivovat – tedy trvale uchovávat – je proto nelze. 
Samotný odstavec 5 omezuje dobu jejich „archivace“ na 1 rok, 
zatímco se v úvodu odstavce hovoří o trvalé archivaci, což 
zvyšuje celkovou nejasnost tohoto ustanovení.  

Je-li naše připomínka důvodná, doporučujeme slova „trvalé 
archivace“ vypustit a slovo „archivování“ nahradit slovem 
„uchovávání“. 

 
V § 10 odst. 3 doporučujeme v zájmu srozumitelnosti větu první 
formulovat takto : 

„U životně důležitého prostoru, opatřeného dveřmi 
proti neoprávněnému vniknutí, je třeba minimalizovat 
počet vstupů do tohoto prostoru.“. 

V souvislosti s tímto odstavce doporučujeme osamostatnit větu 
druhou a třetí jako odstavec 4 a větu poslední odstavce jako 
odstavec 5. Upozorňujme však na to, že tato věta je 
nesrozumitelná – máme za to, že se má jednat o ohrožení 
životně důležitého prostoru úmyslným (?) použitím látek 
stanovených projektovou základní hrozbou. V této větě 
doporučujeme nahradit slova „se požaduje“ slovy „musí být 
zajištěno“, což se nám z povahy věci jeví důvodné. 

 

NEAKCEPTOVÁNO – Návrh vyhlášky nezamýšlí omezovat 
vstupy osob, ale opravdu se pojmem vstupy myslí fyzické „díry“ 
ve zdech. Text tedy přeformulován do větší srozumitelnosti tak, že 
pojem vstupy byl zaměněn za „stavební otvory“.  
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 

Ve větě třetí dosavadního odstavce 4 § 10 doporčujeme nahradit 
slova „jako např. okna,“ slovy „ , zejména okny nebo“, slovo 
„apod.“ vypustit a za slova „se tyto“ vložit slovo „otvory“. 

 

AKCEPTOVÁNO 

V § 10 odstavcích 5 a 7 doporučujeme nahradit slovo 
„Minimálně“ slovem „Nejméně“ a v odstavci 7 dále nahradit 
slovo „minimálně“ slovem „nejméně“ (tato připomínka platí 

AKCEPTOVÁNO – Upraveno u všech výskytů v návrhu 
vyhlášky. 
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obecně). 

 
V § 10 doporučujeme spojit odstavce 5 a 6 pro bezprostřední 
návaznost textu. 

Pokud budou přijaty naše připomínky k § 10, měl by mít tento 
paragraf 8 odstavců, což je ještě únosná výjimka z pravidla šesti 
odstavců, stanoveného Legislativními pravidly vlády (čl. 39 
odst. 1). 

 

NEAKCEPTOVÁNO – Tyto dva odstavce dle našeho názoru 
nemají bezprostřední návaznost a proto je požadujeme nechat 
oddělené.  

§ 11 doporučujeme rozdělit s přihlédnutím ke zmíněnému 
pravidlu šesti odstavců na dva paragrafy opatřené skupinovým 
nadpisem, kterým by byl nadpis dosavadního § 11. Lze uvážit 
např. to, že v odstavci 5 bude osamostatněna věta druhá jako 
odstavec 6 a dosavadní odstavce 6 až 10 budou tvořit následující 
paragraf. 

AKCEPTOVÁNO 

V § 11 odst. 2 doporučujeme nahradit slova „se vybavují“ slovy 
„musí být vybaveny“ a slovo „umožňující“ slovy „ , která 
umožňuje“. 

 

AKCEPTOVÁNO 

V § 11 doporučujeme spojit odstavce 8 a 9 pro bezprostřední 
návaznost textu. 

 

NEAKCEPTOVÁNO – Tyto dva odstavce dle našeho názoru 
nemají bezprostřední návaznost a proto je požadujeme nechat 
oddělené. 

V § 12 doporučujeme spojit odstavce 5 a 6 pro bezprostřední 
návaznost textu. 

 

NEAKCEPTOVÁNO – Tyto dva odstavce dle našeho názoru 
nemají bezprostřední návaznost a proto je požadujeme nechat 
oddělené. 

V § 13 doporučujeme nahradit v odstavci 3 slovo „odst.“ 
slovem „odstavce“. 

 

AKCEPTOVÁNO 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9EB3W1G)



9 
 

V § 13 odst. 4 doporučujeme nahradit slova „ze systému“ slovy 
„z technického systému fyzické ochrany“. 

 

AKCEPTOVÁNO 

V § 15 odst. 3 doporučujeme nahradit slovo „přičemž“ slovy „ , 
s tím, že“. 

 

AKCEPTOVÁNO 

V § 16 odst. 2 doporučujeme vypustit slovo „dále“.  
 

AKCEPTOVÁNO 

V souvislosti s § 16 odst. 4 doporučujeme uvést v odůvodnění, 
co to je a v čem spočívá „utajovač hovoru“ a zvážit, zda by 
nepostačovalo slovo „utajovačem“ nahradit slovy „zařízením k 
utajení“. 
 

AKCEPTOVÁNO – Nahrazeno výrazem „zařízením k utajení“ a v 
odůvodnění návrhu vyhlášky tento pojem přiblížen tak, že se jedná 
zejména o zařízení, které slouží k šifrování hovorů.  

§ 17 doporučujeme rozdělit na odstavce 1 a 2 podle vět. 
 

AKCEPTOVÁNO 

Ve větě první § 17 doporučujeme vložit za slovo „prostorem“ 
čárku a slovo „jsou“ nahradit slovy „musí být“. 
 

AKCEPTOVÁNO 

Ve větě druhé § 17 doporučujeme slovo „jsou“ nahradit slovy 
„musí být“. 
 

AKCEPTOVÁNO 

V § 18 doporučujeme odstavec 1 rozdělit na 3 odstavce podle 
vět. 
 

AKCEPTOVÁNO 

V § 18 odst. 3 písm. b) doporučujeme nahradit slova „se myslí“ 
slovem „je“. 
 

AKCEPTOVÁNO 
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§ 19 doporučujeme rozdělit s přihlédnutím k výše uvedenému 
pravidlu šesti odstavců na dva paragrafy opatřené skupinovým 
nadpisem, kterým by byl nadpis dosavadního § 19. 
 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučujeme § 19 odst. 1 formulovat takto:  
„(1) Odesilatel předává příjemci předběžné oznámení o 
plánované přepravě, které specifikuje, zda jde o 
dopravu silniční, železniční, námořní, leteckou, říční 
nebo  kombinovanou. Předběžné oznámení dále 
obsahuje očekávanou dobu převzetí zásilky a přesné 
místo předání zásilky na území České republiky se 
stanovením odpovědnosti za zajištění její fyzické 
ochrany.“. 

 

AKCEPTOVÁNO 

V souvislosti s § 19 odst. 4 by bylo vhodné v odůvodnění uvést, 
co je to „lomová zaplombovaná uzávěra“, a v souvislosti s 
odstavcem 5 v odůvodnění uvést, v čem spočívá „pyrotechnická 
kontrola“. 
 

AKCEPTOVÁNO – Pojem pyrotechnická kontrola však v souladu 
s připomínkou Ministerstva vnitra nahrazen pojmem 
„pyrotechnická prohlídka policie“. Pojem „lomová zaplombovaná 
uzávěra“ jako reziduum vypuštěn a nově užita jen „zaplombovaná 
uzávěra“, která je dle našeho názoru srozumitelným pojmem – 
jedná se o uzávěru, která je opatřena plombou. 

V § 19 odst. 7 doporučujeme nahradit slovo „okamžitě“ slovy 
„neprodleně po té“, a slova „převezme. Neprodleně“ slovem 
„a“. 
 

AKCEPTOVÁNO 

V § 19 odst. 8 není úplně jasné, kdo má být s kým „obousměrně 
spojen“. Smyslem ustanovení zřejmě je, že mají být spojeni přes 
operační centrum přepravy „všichni se všemi“. Navíc se 
domníváme, že nemá jít o dopravní prostředek, ale o dopravce, 
popř. o obsluhu dopravního prostředku přepravujícího zásilku 
obsahující jaderný materiál – těžko si představit, že by dopravní 

AKCEPTOVÁNO – Termín „obousměrné spojení“ byl vypuštěn a 
nahrazen obecným termínem „spojení“. Výraz „dopravní 
prostředek“ byl v souladu s připomínkou nahrazen „dopravcem“. 
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prostředek, např. vlak, byl s někým oboustranně spojen. Dané 
ustanovení hovoří o odesilateli, příjemci, policii a Úřadu 
(SÚJB), tedy o určitých subjektech, a vedle nich stojí dopravní 
prostředek jakožto nepochybně věc. Text tohoto odstavce je tedy 
třeba zpřesnit. 
 
Upozorňujeme, že v § 19 odst. 10 je užit pojem „pyrotechnická 
prohlídka“, zatímco v odstavci 5 se hovoří o „pyrotechnické 
kontrole“. Jde-li obsahově o dvě věci, je třeba tento obsah a 
rozdíl charakterizovat v odůvodnění. Jde-li o tutéž věc, je třeba 
terminologické sjednocení. 
V § 20 odst. 1 je třeba na konci odstavce doplnit tečku. 
 

AKCEPTOVÁNO – Sjednoceno v souladu s připomínkou 
Ministerstva vnitra na „pyrotechnickou prohlídku policie“.  
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 

V § 20 odst. 2 písm. b) doporučujeme nahradit slovo „přičemž“ 
slovy „ , s tím, že“. 
 

AKCEPTOVÁNO 

V § 20 odst. 3 doporučujeme vložit za slovo „zajišťuje“ slovo 
„jeho“. 
 

AKCEPTOVÁNO 

V § 22 odst. 3 písm. e) doporučujeme vypustit slovo „dále“. 
 

AKCEPTOVÁNO 

V § 22 odst. 3 písm. e) bodu 1 doporučujeme zvážit, zda se spíše 
než o neoprávněnou činnost nemá jednat o neoprávněnou 
manipulaci. 
 

NEAKCEPTOVÁNO – Pojem „činnost“ je dle našeho názoru 
pojem více obecný a zejména ve vztahu k jadernému zařízení se 
nemůže jednat o manipulaci, protože s jaderným zařízením v celku 
nemůže být manipulováno. 

V § 22 odst. 3 písm. e) bodě 4 je nepřesně citován zákon o 
ochraně utajovaných informací, byť se jedná o hmotněprávní 
odkaz. Je třeba buď slova „o ochraně“ nahradit slovy 
„upravujícího ochranu“, nebo text za slovem „podle“ nahradit 

AKCEPTOVÁNO – Zvolena podoba „podle zákona upravujícího 
ochranu utajovaných informací“.  
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slovy „jiného právního předpisux)“ a v poznámce pod čarou 
uvést zákon č. 412/2005 Sb., o utajovaných informacích a 
bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů“. 
 
V § 22 odst. 3 písm. e) bodě 7 nahradit slovo „dle“ slovem 
„podle“. 
 

AKCEPTOVÁNO 

Podpisovou doložku doporučujeme omezit pouze na slovo 
„Předsedkyně:“. 
 

AKCEPTOVÁNO 

V příloze doporučujeme zvážit nahrazení slova „Poznámky:“ 
slovem „Vysvětlivky:“. 
 

AKCEPTOVÁNO 

V písmenu a) poznámek nahradit slovo „238“ slovy „238Pu“. AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo kultury K § 10 odst. 3 
Doporučujeme upravit formulaci první věty, současné 

znění by mohlo být chápáno, že je nutné minimalizovat počet 
pouze těch vstupů, které jsou opatřené dveřmi proti 
neoprávněnému vniknutí. 
 

 
AKCEPTOVÁNO – Formulace změněna do následující 
podoby: „(3) U životně důležitého prostoru musí být počet 
stavebních otvorů co nejnižší a tyto otvory musí být opatřeny 
dveřmi proti neoprávněnému vniknutí.“ 

K § 11 odst. 3 a § 12 odst. 3 
Tato ustanovení užívají termínu „kategorizovaný objekt“, 

aniž by bylo zde nebo na jiném místě vyhlášky definováno, co 
by měl označovat. 
 

 
AKCEPTOVÁNO – Termín „kategorizovaný objekt“ byl 
změněn na „vymezený prostor“ a tudíž dán do souladu 
s celým textem vyhlášky. 

K § 11 odst. 4 
Z textu tohoto ustanovení nevyplývá jednoznačně, zda jde 

pouze o návštěvníky chráněného prostoru, jak by vyplývalo 
z nadpisu, nebo návštěvníky i jiných prostorů. Doporučujeme 

 
AKCEPTOVÁNO – Doplněno o charakteristiku konkrétního 
prostoru.  
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doplnit označení konkrétního vymezeného prostoru, zde zřejmě 
chráněného prostoru, čímž zároveň dojde k sjednocení s 
§ 9 odst. 1. 
 

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

V § 17 uvést správný název koncesované živnosti 
Místo „ochrana majetku a osob“ má být „ostraha majetku a 
osob“. 

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

K § 8 odst. 3 
 
Domníváme se, že nepřetržitý dohled nad provozem 
technického systému fyzické ochrany nemusí provádět pouze 
osoba v pracovněprávním vztahu s držitelem povolení, ale i jiná 
osoba na základě smluvního typu mimo rámec pracovního 
práva, např. na základě smlouvy o dílo. Doporučujeme proto 
slovo „zaměstnance“ nahradit slovem „pracovníka“. 
 

 
NEAKCEPTOVÁNO – Smyslem tohoto ustanovení je, aby 
opravdu přímý dohled nad fyzickou ochranou vykonával 
zaměstnanec držitele povolení. Důvodem je, že de facto je fyzická 
ochrana zajišťována smluvní bezpečnostní službou a tudíž alespoň 
nepřetržitý dohled nad provozem technického systému musí být 
zajištěn prostřednictvím tohoto zaměstnance držitele povolení, 
který má dle atomového zákona primární odpovdovědnost za 
zajištění mj. fyzické ochrany jaderného zařízení. 

K § 20 odst. 1 písm. a) bod 1. 
 
V souvislosti se zabráněním zcizení jaderného materiálu 
upozorňujeme na civilněprávní povahu pojmu zcizení, která 
znamená pozbytí vlastnického práva k věci, např. prodejem, 
směnou apod. Vzhledem k tomu, že předmětné ustanovení 
nepochybně směřuje k ochraně proti neoprávněnému odnětí 
jaderného materiálu, doporučujeme slovo „zcizení“ nahradit 
slovem „odcizení“.  
 

 
AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo vnitra K § 8 odst. 2 a 3: 
 Pojmy „archivace“ a „archivovat“ jsou nesprávně 
použity, požadujeme jejich nahrazení pojmy „uchování“ a 
„uchovat“. Význam pojmu archivace definuje zákon č. 499/2004 
Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, zejména jeho ustanovení § 2 a 
násl., nelze jej tak používat v jiném významu. Připomínka 
se týká rovněž ustanovení § 9 odst. 5, § 11 odst. 1, 2, 7, § 12 

 
AKCEPTOVÁNO – Všude v textu byl změněn výraz „archivovat“ 
na „uchovávat“. 
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odst. 2, 4, § 22 odst. 3 písm. e) bod 9 a § 22 odst. 4 písm. d) bod 
7. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 
 
K § 19 odst. 5: 

Požadujeme slova „jeho pyrotechnická kontrola" 
nahradit slovy „pyrotechnická prohlídka Policií České 
republiky". Užití pojmu „pyrotechnická prohlídka" je žádoucí 
z hlediska naplnění účelu, který je uveden v důvodové zprávě k 
návrhu, a to zvýšení úrovně zajištění fyzické ochrany přeprav 
jaderného materiálu. Pojmy „pyrotechnická kontrola" 
a „pyrotechnická prohlídka" nejsou v rámci právních předpisů 
upravujících využívání jaderné energie, ale i dalších právních 
předpisů, nijak vymezeny ani užívány. Jednotným použitím 
pojmu „pyrotechnická prohlídka" (v odst. 5 i 10) lze proto 
přesněji definovat nová technická a bezpečnostní opatření s 
cílem zvýšení úrovně zajištění fyzické ochrany přeprav 
jaderného materiálu. Provádění pyrotechnické prohlídky 
je specifickou policejní činností v rámci výkonu 
pyrotechnických činností prováděných Policií České republiky. 
Pro srovnání lze uvést, že z hlediska interní úpravy 
se pyrotechnickou prohlídkou rozumí součást preventivních 
a bezpečnostních opatření prováděných Policií České republiky 
při prověřování objektu nebo prostoru s cílem vyloučení 
možnosti uložení podezřelého předmětu, nástražného výbušného 
systému nebo jeho částí a výbušných předmětů, které by mohly 
svým účinkem ohrozit zdraví nebo život osob nebo způsobit 
škody na majetku. V rámci interní úpravy je pojem 
„pyrotechnická kontrola" spojen pouze se zajištěním organizace 
pyrotechnické prohlídky místa zásahu a okolních prostor (viz 
Soubor typových činností STČ 03/IZS Hrozba použití NVS 
nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a 
výbušných předmětů). 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO – Sjednoceno v textu a upraveno do podoby 
„pyrotechnická prohlídka policií“ a to z toho důvodu, že návrh 
vyhlášky v § 2 písm. j) zavádí pro „Policii České republiky“ 
legislativní zkratku „policie“. 
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K § 19 odst. 10: 
Požadujeme za slova „pyrotechnická prohlídka" doplnit 

slova „Policií České republiky". Doplněním ustanovení dojde 
nejen ke sjednocení legislativní úpravy, ale především ke 
zpřesnění definovaných technických a bezpečnostních opatření, 
která jsou vyžadována za účelem zvýšení úrovně zajištění 
fyzické ochrany přeprav jaderného materiálu; jedná se o 
nastavení formy zabezpečení přeprav jaderných materiálů, která 
bude odpovídat stávajícímu rozsahu možných hrozeb; dále viz 
odůvodnění k § 19 odst. 5. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

 
AKCEPTOVÁNO – Sjednoceno v textu a upraveno do podoby 
„pyrotechnická prohlídka policií“ a to z toho důvodu, že návrh 
vyhlášky v § 2 písm. j) zavádí pro „Policii České republiky“ 
legislativní zkratku „policie“. 

K § 9 odst. 3: 
 Doporučujeme v zájmu právní jistoty v daném 
ustanovení specifikovat, o které „další prostory“ se má jednat. 

 
AKCEPTOVÁNO – Jednotlivé vymezené prostory budou 
v návrhu vyhlášky konkrétně vypsány. 

K § 18 odst. 2:  
Doporučujeme z důvodu upřesnění nahradit slovní 

spojení „místní orgány policie" slovním spojením „místně 
příslušné orgány policie". 

 

 
AKCEPTOVÁNO 

K § 6 odst. 1 písm. c): 
 Za slovy „chráněného prostoru“ je čárka nadbytečná. 

 

 
AKCEPTOVÁNO 
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K § 6 odst. 2: 
 V poslední větě je třeba nahradit slovo „umístěni“ 
slovem „umístění“ a také vyjasnit, co má být vybaveno 
systémem detekujícím narušení (chráněný prostor?).  

 
AKCEPTOVÁNO – Přeformulováno v souladu s připomínkou. 

K § 6 odst. 3: 
Ve třetí větě je třeba nahradit slovo „umístěni“ slovem 

„umístění“. 

 

AKCEPTOVÁNO 

K § 7 odst. 4 písm. a): 
 Slova „o jejich působnosti“ jsou dle našeho názoru 
v dané větě nadbytečná. 

 

 
AKCEPTOVÁNO – Vypuštěno. 

K § 12 odst. 2: 
 Doporučujeme nahradit slovo „zajišťují“ slovem 
„zajišťuje“. 

 

 
AKCEPTOVÁNO 

K § 19 odst. 9: 
 Doporučujeme namísto „odesílatele“ použít tvar slova 
„odesilatele“, neboť tento je užíván v ostatních ustanoveních 
vyhlášky. 

 

 
AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo 
životního prostředí 

Obecně k návrhu vyhlášky: 
Doporučujeme zvážit, zda by nebylo vhodné doplnit nadpisy ke 
všem ustanovením návrhu, neboť většina ustanovení nadpisy 
obsahuje. To, že některá ustanovení nadpisy neobsahují, pak 
působí velice nekoncepčním dojmem a domníváme se, že jejich 
doplnění by bylo vhodné. 
 

NEAKCEPTOVÁNO – Nadpisy a rozdělení odstavců byly 
koncipovány v souladu s Legislativními pravidly vlády a 
připomínkami Ministerstva financí (vytvoření skupinových 
nadpisů některých skupin paragrafů), a tudíž některá 
ustanovení musela být rozdělena čistě jen z legislativně-
technických důvodů. Není tedy vhodné některé za sebou 
jdoucí paragrafy opatřovat stejným nadpisem.  

 K § 16: AKCEPTOVÁNO 
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V odst. 4 doporučujeme doplnit slovo „prostorem“ za slova 
„životně důležitým“ 
 
K § 22: 
V odst. 1 písm. f), g), h) doporučujeme doplnit interpunkční 
znaménka či spojky na konec těchto pododstavců 

AKCEPTOVÁNO 

Národní 
bezpečnostní úřad 

K § 7 odst. 1 písm. a) návrhu vyhlášky. 
Požadujeme navrhovaný text předmětného ustanovení návrhu 
vyhlášky nahradit slovy „osoba, u které byla ověřena 
bezúhonnost a splnění požadavků podle zákona o ochraně 
utajovaných informací v případě výkonu citlivých činností,“. 
 
Odůvodnění: 
V předmětném ustanovení požadujeme výše naznačenou změnu, 
aby byl zajištěn soulad se zněním zákona č. 412/2005 Sb., o 
ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), neboť § 80 odst. 1 
zákona stanoví, že citlivou činnost může vykonávat fyzická 
osoba, která je bezpečnostně způsobilá nebo která je držitelem 
platného osvědčení fyzické osoby, přičemž bezpečnostně 
způsobilá je osoba, která je držitelem platného dokladu o 
bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby. Z citovaného 
ustanovení zákona vyplývá, že citlivou činnost může vykonávat 
nejen osoba bezpečnostně způsobilá, ale též osoba, která je 
držitelem platného osvědčení fyzické osoby. Navrhované znění 
§ 7 odst. 1 návrhu vyhlášky však zohledňuje pouze případ 
bezpečnostní způsobilosti, proto požadujeme výše navrhované 
znění, které požaduje ověření splnění požadavků podle zákona o 
ochraně utajovaných informací, přičemž takové znění na rozdíl 
od navrhovaného je plně v souladu s § 80 zákona. 

 
AKCEPTOVÁNO – Akceptováno ve smyslu připomínky. 
Byly však poněkud upraveny odkazy na zákon č. 412/2005 
Sb. a to ve smyslu legislativně-technické připomínky 
Ministerstva financí. Jelikož se má jednat o hmotněprávní 
normativní odkaz, byla zvolena obecnější formulace, která je 
v souladu s Legislativními pravidly vlády (čl. 45 odst. 4) 
„podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací“. 

K § 18 odst. 3 písm. d) návrhu vyhlášky. 
V případě, že význam znění předmětného ustanovení míří pouze 
na výkon citlivých činností, požadujeme navrhovaný text 
předmětného ustanovení návrhu vyhlášky nahradit slovy „u osob 
předem ověření bezúhonnosti a splnění požadavků podle zákona 

 
AKCEPTOVÁNO – Ve smyslu první navrhované možnosti, 
protože dané ustanovení se vztahuje toliko k citlivým 
činnostem. 
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o ochraně utajovaných informací v případě výkonu citlivých 
činností a“. Avšak za předpokladu, že je cílem ustanovení 
zajistit ověření splnění podmínek podle zákona o ochraně 
utajovaných informací jak pro oblast výkonu citlivých činností, 
tak i pro přístup k utajovaným informacím, požadujeme 
navrhovaný text předmětného ustanovení návrhu vyhlášky 
nahradit slovy „u osob předem ověření bezúhonnosti a v případě 
výkonu citlivých činností nebo v případě přístupu k utajovaným 
informacím splnění požadavků podle zákona o ochraně 
utajovaných informací a“. 
 
Odůvodnění: 
V předmětném ustanovení požadujeme výše naznačenou změnu, 
aby byl zajištěn soulad se zněním zákona, viz odůvodnění 
k připomínce č. 1. Navrhované znění § 18 odst. 3 písm. d) 
návrhu vyhlášky explicitně zohledňuje pouze případ 
bezpečnostní způsobilosti, proto požadujeme výše navrhované 
znění, které požaduje ověření splnění požadavků podle zákona o 
ochraně utajovaných informací, přičemž takové znění na rozdíl 
od navrhovaného je plně v souladu s § 80 zákona. Pro případ, že 
cílem ustanovení je ověřit splnění podmínek podle zákona o 
ochraně utajovaných informací nejen pro výkon citlivých 
činností, ale též pro přístup k utajovaným informacím, 
požadujeme výše naznačené alternativní znění předmětného 
ustanovení, které zohledňuje též ověření splnění podmínek 
podle zákona o ochraně utajovaných informací i pro samotný 
přístup k utajovaným informacím. 
 
K § 22 odst. 3 písm. e) bod 4 a § 22 odst. 4 písm. d) bod 3 

návrhu vyhlášky. 
Požadujeme navrhovaný text předmětného ustanovení návrhu 
vyhlášky nahradit slovy „zajištění ověření bezúhonnosti a 
splnění požadavků podle zákona o ochraně utajovaných 
informací a vedení příslušné dokumentace,“ 
 
Odůvodnění: 

 
AKCEPTOVÁNO - Akceptováno ve smyslu připomínky. 
Byly však poněkud upraveny odkazy na zákon č. 412/2005 
Sb. a to ve smyslu legislativně-technické připomínky 
Ministerstva financí. Jelikož se má jednat o hmotněprávní 
normativní odkaz, byla zvolena formulace „podle zákona 
upravujícího ochranu utajovaných informací“. 
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V předmětných ustanovení požadujeme výše naznačenou 
změnu, aby byl zajištěn soulad se zněním zákona, viz 
odůvodnění k připomínce č. 1. Navrhované znění § 22 odst. 3 
písm. e) bod 4 a § 22 odst. 4 písm. d) bod 3 návrhu vyhlášky 
zohledňuje pouze případ bezpečnostní způsobilosti, proto 
požadujeme výše navrhované znění, které požaduje ověření 
splnění požadavků podle zákona o ochraně utajovaných 
informací, přičemž takové znění na rozdíl od navrhovaného je 
plně v souladu s § 80 zákona. 
 
K obecné části odůvodnění návrhu vyhlášky. 
V oddíle D požadujeme uvést počet pracovníků Národního 
bezpečnostního úřadu do souladu s usnesením vlády České 
republiky ze dne 13. července 2015 č. 558, které bylo vydáno 
k návrhu atomového zákona a uvádí, že nárůst počtu 
systemizovaných míst u Národního bezpečnostního úřadu na rok 
2016 a léta následující je přesně o 9, nikoli o přibližně 6, jak je 
uvedeno v příslušné části odůvodnění. 
 

 
AKCEPTOVÁNO – Znění odůvodnění upraveno.  

Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

V části E zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k 
ochraně soukromí a osobních údajů se první věta zrušuje bez 
náhrady a další text je třeba nahradit textem novým, 
odpovídajícím skutečnému obsahu návrhu.  
 
Odůvodnění: 

Tím, že nově upravované zpracování osobních údajů, popř. jiné 
nakládání s osobními údaji, které je spojeno se zásahem do 
soukromí dotčené osoby – subjektu údajů, navazuje na 
zpracování prováděné podle dřívějšího předpisu, nejsou 
eliminovány dopady do soukromí. Je tedy třeba je identifikovat a 
výslovně popsat, nejlépe za použití postupu, který ÚOOÚ mj. 
opakovaně předkladateli sdělil v rámci přípravy nového 
atomového zákona a prováděcích vyhlášek k němu předložených 
do meziresortního připomínkového řízení v roce 2015. Při jeho 
použití je zřejmé, že navrhované řešení upravuje několik 

AKCEPTOVÁNO – Odůvodnění upraveno a jednotlivé 
zdůvodnění pro zpracování osobních údajů uvedeno ve 
zvláštní části odůvodnění u jednotlivých paragrafů.  
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relativně samostatných zpracování osobních údajů, u nichž je 
třeba vyhodnotit důsledky ve vztahu k soukromí dotčených lidí a 
k ochraně jejich osobních údajů, bez ohledu na to, že jsou 
upravována v návaznosti na nový atomový zákon a případně též 
na další prováděcí předpisy k němu a také zmíněné ve 
vyhodnocení předkladatele, jež se omezuje na zpracování jediné 
(upr. V § 7 odst. 5). Opominuta jsou zpracování upravená v §§ 
9, 10, 11 a 19. Nejzávažnějším důsledkem opominutí je ve vztahu 
k ochraně osobních údajů skutečnost, že nositelům povinností 
provádět zpracování osobních údajů je uloženo toliko zajistit a 
provádět zpracování, přičemž veškerá odpovědnost za dodržení 
požadavků stanovených jim zákonem č. 101/2000 Sb. je 
ponechána na nich – to je mj. v rozporu s tvrzení, že 
„navrhovaná právní úprava […] je plně v souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů.“ Žádné z upravovaných zpracování přitom není 
explicitně v žádném z podstatných parametrů (kromě účelu) 
novým atomovým zákonem upraveno. 
 
V  odůvodnění k § 7 je třeba reagovat na to, že je rovněž 
ukládána držiteli povolení povinnost zpracovávat osobní údaje a 
že odpovědnost za dodržení povinností stanovených zákonem č. 
101/2000 Sb. nese držitel povolení pro provoz jaderných 
zařízení a nakládání s kategorizovanými jadernými materiály. 
ÚOOÚ rovněž považuje za vhodné, aby bylo vysvětleno, proč 
není stanoven žádný další parametr vyžadovaného zpracování 
osobních údajů. 
 
Odůvodnění: 
Dopady do soukromí a ochrany osobních údajů jsou jedním z 
obligatorních aspektů hodnocení předloh právních předpisů. 

AKCEPTOVÁNO – Odůvodnění upraveno. 

V odůvodnění k § 9 a k § 11 je třeba reagovat na to, že jsou zde 
obsaženy i požadavky související s vedením evidencí 
obsahujících osobní údaje a že odpovědnost za dodržení 
povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. nesou 
subjekty, které jsou držiteli povolení pro provoz jaderných 

AKCEPTOVÁNO – Odůvodnění upraveno. 
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zařízení a nakládání s kategorizovanými jadernými materiály. 
Dále je třeba odůvodnit neomezenou dobu pro uchování 
osobních údajů. 
 
Odůvodnění: 
Dopady do soukromí a ochrany osobních údajů jsou jedním z 
obligatorních aspektů hodnocení předloh právních předpisů. V 
případě doby, po kterou je držitel povolení povinen uchovávat 
osobní údaje pocházející ze zpracování osobních údajů, je třeba 
vypořádat se s požadavkem, který se z pohledu ochrany 
osobních údajů jeví jako excesívní. 
V odůvodnění k § 10 je třeba reagovat na to, že držiteli povolení 
je ukládána povinnost vybavit hranice životně důležitého 
prostoru mj. rovněž „biometrickou identifikací osob při jejich 
vstupu,“ zejména vzhledem k tomu, že nejsou uváděny žádné 
podrobnosti a není ani odkazováno na úpravu provedenou jiným 
právním předpisem.  
 
Odůvodnění: 
Dopady do soukromí a ochrany osobních údajů jsou jedním z 
obligatorních aspektů hodnocení předloh právních předpisů. V 
případě biometrické identifikace se od držitele povolení 
vyžaduje nakládání s citlivými (osobními) údaji, o němž lze z 
textu vyhlášky dovozovat, že bude naplňovat pojmové znaky 
zpracování osobních údajů podle § 4 písm. e) zák. č. 101/2000 
Sb. 

AKCEPTOVÁNO – Odůvodnění upraveno. 

V § 11 odst. 2 je třeba doplnit určení lhůty pro archivaci údajů o 
průchodu zařízením pro automatickou kontrolu. 
 
Odůvodnění: 
Určení uchovací lhůty je u takto regulované činnosti významné, 
neboť adresát povinnosti je současně nositelem povinnosti podle 
§ 5 odst. 1 písm. e) zák. č. 101/2000 Sb.–uchovávat osobní údaje 
pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. 

AKCEPTOVÁNO – Doplněna lhůta - po dobu jednoho roku. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9EB3W1G)



22 
 

 
V Praze dne 25. července 2017 
 
Vypracoval: JUDr. Eduard Klobouček        Podpis: …………………………… 
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