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III. 

 

Odůvodnění 

 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace k návrhu vyhlášky o požadavcích 

na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování jaderného zařízení 

nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu, kterou se provádí zákon č. 

…/2016 Sb., atomový zákon 

 

1.  Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Vyhláška o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování 

jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu 

 

1.2 Definice problému 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) předkládá návrh vyhlášky, kterou se provádí 

zákon č. .../2016 Sb., atomový zákon. K vydání vyhlášky je SÚJB zmocněn ustanovením § 

236 zákona č. .../2016 Sb., atomový zákon, který je v současné době projednáván 

v Parlamentu České republiky. Cílem navrhované právní úpravy je stanovení řady 

podrobností souvisejících s nakládáním s radioaktivními odpady a vyřazováním jaderného 

zařízení nebo pracoviště z provozu na území ČR v návaznosti na povinnosti stanovené 

atomovým zákonem a s uvážením již existujícího a v praxi osvědčeného způsobu právní 

úpravy uvedené problematiky. Návrh reaguje na nové poznatky a zkušenosti z minulých let v 

oblasti nakládání s radioaktivními odpady a vyřazování jaderných zařízení z provozu. 

V posledních patnácti letech dosáhla ve světě řada jaderných zařízení konce své plánované 

životnosti a bylo nutné je vyřadit z provozu. Zkušenosti shromážděné reálným vyřazováním 

se promítly do dokumentů mezinárodních organizací, jakými jsou hlavně MAAE a NEA-

OECD a dále  WENRA nebo WANO. Tyto dokumenty doporučují mnohem komplexnější 

přístup jak k vlastní přípravě procesu vyřazování, tak i k jeho praktické realizaci. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

V současné době je nakládání s radioaktivními odpady regulováno vyhláškou č. 307/2002 Sb. 

v platném znění, o radiační ochraně, jako jedna z jejích částí. V této části vyhlášky jsou 

popsány požadavky na jednotlivé kroky nakládání s radioaktivními odpady, kterými jsou 

shromažďování, třídění, zpracování, úprava, skladování a uložení radioaktivních odpadů 

spolu s požadavky na konstrukci zařízení pro nakládání s radioaktivními odpady a požadavky 

na administrativu spojenou s tímto nakládáním. 

Požadavky na bezpečné vyřazování z provozu jaderného zařízení jsou formulovány v dosud 

platné vyhlášce č. 185/2003 Sb., o vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo 
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IV. kategorie z provozu. Vzhledem k tomu, že v době vzniku vyhlášky nebyla známa řada 

skutečností, které vyplynuly z praktických mezinárodních zkušeností při vyřazování 

jaderných zařízení, jejichž plánovaná životnost končila na přelomu tisíciletí, nemohly se tyto 

skutečnosti  promítnout do dosud platné vyhlášky. 

 

1.4     Identifikace dotčených subjektů 

Navrhovaná vyhláška se vztahuje na subjekty, které mírově využívají jadernou energii a 

ionizující záření a při těchto činnostech vznikají radioaktivní odpady. Rovněž se vztahuje na 

právnické a fyzické osoby, které budou vyřazovat jaderné zařízení nebo pracoviště III. a IV. 

kategorie z provozu. Vyhláška stanovuje pravidla, resp. podrobnosti k pravidlům pro původce 

radioaktivních odpadů a držitelů povolení k nakládání s radioaktivními odpady podle § 111 

atomového zákona, držitelů povolení k umisťování, výstavbě provozu a vyřazování z provozu 

a držitelů povolení k vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie 

z provozu. 

 

1.5     Popis cílového stavu 

Vyhláška o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování 

jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu právně závazným 

způsobem stanoví v podrobnostech, jakým způsobem má být na území ČR nakládáno 

s radioaktivními odpady a jak budou vyřazována jaderná zařízení nebo pracoviště III. a IV. 

kategorie z provozu s využitím vlastních zkušeností a s použitím mezinárodně uznávaných 

standardů. Stručné, srozumitelné a pochopitelné požadavky dají uživateli, ať již držiteli 

povolení či státní správě srozumitelný návod, jak nakládat bezpečně s radioaktivními odpady 

a jak bezpečně vyřazovat pracoviště III. a IV. kategorie z provozu. 

 

1.6      Zhodnocení rizika 

Nedojde-li k přijetí navrhovaného právního předpisu v oblasti nakládání s radioaktivními 

odpady a zejména v oblasti vyřazování jaderných zařízení a pracovišť III. a IV. kategorie 

z provozu lze očekávat, že předpokládané jistoty zejména pro držitele povolení nebudou takto 

naplněny, ba naopak, nedostane se zvýšené jistoty, že jeho počínání bude bezpečnější. Taktéž 

se stíží  role regulátora, protože nové praktické zkušenosti, získané od poslední právní úpravy 

jmenované problematiky, nebudou moci být využity ve prospěch účinnější regulace v oblasti 

nakládání s radioaktivními odpady a vyřazování z provozu. Rizika, která by hrozila přijetím 

tohoto návrhu, nejsou předkladateli známá a důvodný předpoklad pro taková rizika není. 

Naopak, přijetí navržené vyhlášky přinese oboustrannou právní jistotu jak pro držitele 

povolení, tak i pro regulátora. 
 

2.  Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 0 – ponechání současného stavu beze změny 

Nulová varianta vychází z předpokladu, že oblast nakládání s radioaktivními odpady a 

vyřazování jaderného zařízení a pracovišť III. a IV. kategorie z provozu zůstane upravena 

pouze novým atomovým zákonem, neboť stávající prováděcí právní předpisy budou novým 

atomovým zákonem zrušeny. To znamená, že nové poznatky a zkušenosti získané od poslední 

právní úpravy nebudou moci být využity zapracováním do prováděcího právního předpisu. 

Výsledkem takového stavu bude omezení variability bezpečných řešení v jednotlivých 
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krocích nakládání s radioaktivními odpady a stejně tak i při vyřazování z provozu. Některá 

ustanovení stávajících právních úprav se díky jmenovaným zkušenostem považuje za přežitá, 

některá potřebují upřesnit nebo upravit. 

 

2.2  Varianta 1   

Varianta 1 – navrhovaná právní úprava v sobě zahrnuje, oproti stávajícímu právnímu stavu, 

implementaci zkušeností získaných od poslední právní úpravy uvedené problematiky. To 

znamená, že některé části navrhované vyhlášky jsou zjednodušeny, některé upřesněny a 

některé části jsou zcela nově doplněny. Některá ustanovení existujících vyhlášek byla 

přesunuta do nové verze atomového zákona a proto i struktura vyhlášky musela být upravena, 

stejně tak se zareagovalo na spojení dříve oddělených částí, tj. nakládání s radioaktivními 

odpady (nyní součástí vyhlášky o radiační ochraně) a v současné době samostatné vyhlášky o 

vyřazování jaderného zařízení a pracovišť III. a IV. kategorie z provozu. Návrh vyhlášky 

rovněž reaguje na mezinárodně uznávané standardy zakotvené v dokumentech IAEA a NEA 

OECD a doporučení ICRP. Budoucím uživatelům se tak dostane do rukou právní dokument, 

který zapracoval zkušenosti a poznatky minulých let, a vytváří tak srozumitelné a snadno 

pochopitelné právní prostředí v regulovaných oblastech. 
 

3.  Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1  Identifikace nákladů a přínosů  

3.1.1 Varianta 0 

Nulová varianta nebyla ze shora uvedených důvodů hodnocena. 

3.1.2 Varianta 1 

a) Náklady a přínosy podnikatelů 

V souvislosti s přijetím předkládané vyhlášky držitelům povolení k nakládání s radioaktivními 

odpady či k vyřazování jaderného zařízení a pracovišť III. a IV. kategorie z provozu, kteří se 

podle doposud platné právní úpravy podíleli na nakládání s radioaktivními odpady a na 

vyřazování z provozu, návrh nepředpokládá žádné nové (další) náklady. Vzhledem k tomu, že 

náklady držitelům povolení neporostou v souvislosti s implementací návrhu a zároveň se jim 

dostávají preciznější a jasnější požadavky na bezpečnou činnost, lze návrh vyhlášky 

považovat za optimální řešení. 

 

b) Náklady a přínosy veřejné správy 

V souvislosti s přijetím předkládané vyhlášky návrh nepředpokládá žádné nové (další) 

náklady orgánů veřejné správy. 

 

4.  Návrh řešení 

4.1.  Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Variantou doporučenou k dalšímu řešení je předložený návrh vyhlášky.  
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5.  Implementace doporučené varianty a vynucování 

Orgánem zodpovědným za zpracování návrhu vyhlášky je SÚJB, který bude rovněž 

odpovědný za implementaci regulace v oblasti mírového využívání jaderné energie a 

ionizujícího záření – nakládání s radioaktivními odpady a vyřazování jaderného zařízení a 

pracovišť III. a IV. kategorie z provozu. Implementace a vynucování budou realizovány 

zejména v rámci výkonu státního dozoru SÚJB v uvedené oblasti. 

6.  Přezkum účinnosti regulace 

Přezkoumání účinnosti bude průběžně prováděno v rámci výkonu státního dozoru v oblasti 

mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření – nakládání s radioaktivními odpady 

a vyřazování jaderného zařízení a pracovišť III. a IV. kategorie z provozu.  

7.      Konzultace a zdroje dat 

Konzultace proběhly v rámci přípravy návrhu vyhlášky, a to se Správou úložišť 

radioaktivních odpadů, ÚJV Řež, a. s. a provozovatelem jaderných elektráren, tj. ČEZ, a.s.  

Zdrojem speciálních technických požadavků byly materiály:  

 Směrnice  Rady  2013/59/Euratom, ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní 

bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a 

zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom 

a 2003/122/Euratom 

 Směrnice Rady 2011/70/EURATOM ze dne 19. července 2011, kterou se stanoví 

rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a 

radioaktivním odpadem 

 Surveillance and Monitoring of Nearsurface Disposal Facilities for Radioactive Waste, 

Safety Reports Series No. 35, 2004, IAEA 

 The Safety Case and Safety Assessment for The Predisposal Management Of 

Radioactive Waste, General Safety Guide, No. GSG-3, 2013. IAEA 

 Classification Of Radioactive Waste, General Safety Guide, No. GSG-1, 2009, IAEA  

 Decommissioning of Nuclear Power Plants and Research Reactors, Safety Guide,  

No. WS-G-2.1, 

 The Safety Case for Deep Geological Disposal of Radioactive Waste, 

NEA/RWM/R(2013)9, 

 Monitoring of Geological Disposal Facilities: Technical and Societal Aspects, 

NEA/RWM/R(2014)2, 

 The Management of Large Components from Decommissioning to Storage and 

Disposal, NEA/RWM/R(2012)8. 

 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Osoba, která zpracovala závěrečnou zprávu RIA: 

Ing. Karel Jindřich, CSc. 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Adresa: Senovážné nám. č. 9, Praha 1 

telefon:  221 624 887 
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e-mail: karel.jindrich@sujb.cz 

 

B. Zhodnocení souladu návrhu právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, 

s mezinárodními smlouvami, jímž je Česká republika vázána, a s předpisy Evropské 

unie, judikatury soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 

práva Evropské unie, popřípadě s legislativními záměra a s návrhy Evropské unie 

Návrh vyhlášky je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky, jak jej vymezuje  

čl. 112 Ústavy České republiky. Vyhláška je vydána k provedení zákona č. .../2016 Sb., 

atomový zákon, z jehož mezí nevybočuje. 

V rámci právní úpravy problematiky nakládání s radioaktivním odpadem a vyřazováním 

jaderných zařízení a některých pracovišť zvládání radiačních mimořádných událostí byly 

zohledněny  předpisy Euratomu, zejména Směrnice Rady  2011/70/EURATOM ze dne 19. 

července 2011, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s 

vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem a směrnice Rady  2013/59/Euratom, ze dne 5. 

prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím 

vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 

96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom všechny tyto evropské předpisy ve 

vztahu k upravené problematice byly transponovány atomovým zákonem. 

 

C. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 

slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny 

Návrh vyhlášky je v souladu se zmocňovacími ustanoveními § 236 zákona č. … /2016 Sb., 

podle něhož SÚJB k provedení zde uvedených ustanovení prováděcím právním předpisem 

mimo jiné stanoví podrobné požadavky na zařízení pro pracoviště, kde se nakládá s 

radioaktivním odpadem, na obsah dokumentace pro povolení nakládání s radioaktivním 

odpadem a jednotlivých etap vyřazováním z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. 

kategorie nebo pracoviště IV. kategorie, způsob provádění uzavření úložiště radioaktivního 

odpadu, rozsah a způsob vedení evidence radioaktivního odpadu a průvodního listu 

radioaktivního odpadu, rozsah a způsob vyřazování z provozu a ukončení vyřazování z 

provozu jaderného zařízení, rozsah a způsob vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie a 

pracoviště IV. kategorie, rozsah a způsob ukončení vyřazování z provozu pracoviště III. 

kategorie a pracoviště IV. kategorie.  Z výčtu zmocňovacích ustanovení je zřejmé, že se jedná 

o dopad pouze na úzce vymezený okruh subjektů, zpravidla podnikatelského typu, ve věcném 

rozsahu jako stávající právní úpravu.  

Pokud jde o souvislost se stáním rozpočtem a dalšími veřejnými rozpočty, lze konstatovat, že 

navrhovaná úpravy nebude mít dopady na státní ani jiné veřejné rozpočty.  

Dopad na ostatní vyjmenované skupiny obyvatel předložený návrh taktéž nebude mít. 

 

D. Dopady na životní prostředí 

Všechny změny oproti předchozí právní úpravě jsou zaměřeny mimo jiné i na zvýšení 

bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady a při vyřazování jaderného zařízení a 

pracovišť III. a IV. kategorie z provozu a tím rovněž na větší ochranu životního prostředí. 

 

E. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace 

Navržené řešení neobsahuje úpravu, kterou by bylo možné označit za diskriminační.   
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F. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů   

Navrhované řešení nemá žádný vliv na ochranu soukromí, ani na ochranu osobních údajů. 

 

G. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem  

korupčního rizika. Obsahuje podrobnosti k povinnostem stanovených v atomovém zákoně 

týkajících se požadavků na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a na vyřazování 

jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu.  

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K § 1  

V tomto ustanovení je definován předmět právní úpravy. 

K § 2  
Toto ustanovení shrnuje technické požadavky na zařízení pro pracoviště, kde se nakládá 

s radioaktivním odpadem před jeho uložením. Splnění uvedených požadavků je nutným 

předpokladem pro bezpečný provoz zařízení určených pro nakládání s radioaktivními odpady. 

Technická záření pro pracoviště kde se nakládá s radioaktivními odpady, jsou taková zařízení, 

ve kterých lze odpady shromažďovat a třídit (např. obalové soubory), zpracovávat (např. 

odparky, ionexové kolony), upravovat (např. filmová rotorová odparka pro bitumenaci) nebo 

skladovat  (vysokozdvižný vozík na přemisťování RAO ve skladu). 

K § 3  

V ustanovení jsou popsány požadavky na postup při shromažďování a třídění radioaktivních 

odpadů. Jsou zde uvedeny základní způsoby shromažďování a třídění a je zdůrazněno, že 

způsob třídění radioaktivních odpadů je závislý na dalších krocích nakládání s nimi, tj. na 

jejich zpracování a úpravě. V tomto ustanovení jsou uvedena kritéria pro rozdělení 

radioaktivního odpadu podle způsobu jeho uložení. Radioaktivní odpad se dělí na přechodný, 

velmi nízko aktivní, nízko aktivní, středně aktivní a vysokoaktivní odpad. 

 

K § 4  

V tomto ustanovení je uvedeno jaká pravidla je nutno dodržovat při zpracování radioaktivních 

odpadů, aby toto zpracování bylo bezpečné a využitelné látky byly, v co největší možné míře, 

odděleny od radioaktivních. 

 

K § 5  

Jak jsou stanoveny požadavky na bezpečnou úpravu radioaktivních odpadů, shrnuje toto 

ustanovení. Dále se stanoví, jak postupovat, jaká ztužidla je možné zvolit, k tomu, aby byly 

radioaktivní látky fixovány v pevné matrici, a jaká je vhodná forma splňující podmínky pro 

uložení radioaktivního odpadu. Zpevňování ztužidly se používá pro kapalný odpad. Pevný 

odpad je uzavírán – upraven pouze vpravením do  obalového souboru – sudu. 

 

K § 6  

Základní požadavky a pravidla pro skladování radioaktivních odpadů jsou shrnuty v tomto 

ustanovení, ať je to pro skladování kapalných, nebo pevných či zpevněných odpadů, ať jsou 

to technické požadavky na vybavení skladů, na evidenci skladovaných odpadů či jejich 

značení.  Přičemž pravidlem nejdůležitějším je, že radioaktivní odpady se neskladují s jinými 

odpady nebo materiály. S rostoucí  aktivitou skladovaných radioaktivních odpadů se zvyšují 
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požadavky na zajištění bezpečného nakládání s těmito odpady, zejména na zajištění radiační 

ochrany a havarijní připravenosti. 

 

K § 7   
Předmětem tohoto ustanovení jsou technické požadavky na zařízení pro pracoviště, kde se 

nakládá s radioaktivním odpadem při jeho uložení a definují se zde jevy, které mohou 

negativně ovlivnit funkci úložiště. 

 

K § 8  

Jak bezpečně postupovat při ukládání radioaktivních odpadů je určeno v tomto ustanovení. 

Kromě jiného zde platí tato základní pravidla: Radioaktivní odpad se nesmí ukládat s jinými 

odpady nebo materiály, které nejsou součástí úložiště a ukládat lze pouze pevný nebo 

zpevněný radioaktivní odpad, který splňuje podmínky přijatelnosti. Nezpochybnitelná je i 

nutnost vést evidenci ukládaných radioaktivních odpadů. 

 

K § 9  

Toto ustanovení formuluje požadavky na obsah dokumentace k nakládání s radioaktivními 

odpady, např. bezpečnostní zpráva, která bude obsahovat analýzu procesu nakládání 

s radioaktivním odpadem i za pomoci matematických nástrojů – výpočetních programů již 

ověřených, s vyžitím principu neurčitosti. Rovněž je zde určen obsah podmínek přijatelnosti 

radioaktivních odpadů a limitů a podmínek pro nakládání s radioaktivním odpadem před jeho 

uložením, tak i pro vlastní uložení. Princip neurčitosti  je určen následujícím způsobem - čím 

přesněji určíme jednu z vlastností soustavy, tím méně přesně můžeme určit tu druhou 

vlastnost. Verifikací se ověřuje,  zda byly řádně matematicky popsány fyzikálně chemické 

procesy a validací  se zjišťuje na konkrétním  známém příkladu platnost ověřeného postupu – 

shoda modelu se skutečností. Citlivostní analýza stanovuje, která ze zkoumaných veličin je 

pro daný proces rozhodující a která méně důležitá. 

 

K § 10  

V tomto ustanovení jsou popsány požadavky na vedení evidence radioaktivních odpadů a na 

uchovávání výsledků této evidence.  Je zde uvedeno jaké údaje se evidují a rovněž co je 

obsahem průvodního listu radioaktivních odpadů. Nedílnou součástí tohoto ustanovení je 

stanovení povinnosti vypracovat program charakterizaci radioaktivního odpadu a zavedení 

postupů přejímky nebo předání radioaktivního odpadu. A taktéž je vyžadováno, že průvodní 

list radioaktivního odpadu musí provázet radioaktivní odpad při jeho každém fyzickém 

předání.  

V textu se používá pojem pyroforická  látka, což  je taková  látka, která je i v malých 

množstvích schopna se vznítit do pěti minut poté, co přijde do kontaktu se vzduchem. 

Klasifikuje se buď dle fyzikální nebo zdravotní nebezpečnosti. Příkladem pyroforické látky je 

práškové železo. 

 

K § 11  

Vyřazovat jaderné zařízení nebo pracoviště III. a IV. kategorie lze postupně nebo 

v nepřetržitém sledu jednotlivých činností. V případě postupného vyřazování v jednotlivých 

etapách vyřazování musí být tyto ukončeny zajištěním ochranných bariér dosud nevyřazených 

systémů, konstrukcí a komponent.  Toto jsou základní instrukce o rozsahu a bezpečnosti 

vyřazování. Před vlastním vyřazováním bude provedena charakterizace vyřazovaného 

jaderného zařízení nebo pracoviště III. a IV. kategorie, se zvláštním zřetelem na jejich 

kontaminaci. Součástí tohoto ustanovení jsou taktéž požadavky na vyřazení pracoviště III. 
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kategorie z provozu, které se liší od požadavků pro jaderná zařízení – pracoviště IV. 

kategorie. 

 

K § 12  

Jakým způsobem a v jakém rozsahu má být ukončeno vyřazování z provozu je předmětem 

tohoto ustanovení. A to jak pro uvolnění k neomezenému využívání místa kde se nacházelo 

jaderné zařízení nebo pracoviště III. a IV. kategorie, tak i pro využití daného místa 

s omezením. V případě, že původní stav provozovaného jaderného zařízení nebo pracoviště 

III. a IV. kategorie je ovlivněn mimořádnou událostí, potom se vyžaduje přepracování 

dokumentace potřebné pro jejich vyřazení. 

 

K § 13  

Podrobnosti k obsahu dokumentace, která se předkládá se žádostí o povolení k umístění 

jaderného zařízení, k jeho provozu a rovněž pro pracoviště III. a IV. kategorie a pro povolení 

k vyřazování z provozu, shrnuje toto ustanovení. Jsou zde uvedeny požadavky na obsah 

návrhu koncepce vyřazování z provozu, který musí být v souladu s koncepcí nakládání s 

radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem. Dále jsou stanoveny požadavky na 

obsah vlastní koncepce vyřazování z provozu. Na závěr tohoto ustanovení je určen obsah 

plánu vyřazování jaderného zařízení a pracoviště III. a IV. kategorie z provozu. Plán na 

vyřazování je aktualizován každých 5 let, jak je uvedeno nejen z hlediska změn, které 

v jaderném zařízení či pracovišti III. a IV. kategorie proběhly, ale z neméně důležitých 

důvodů tj. aktualizace nákladů na vyřazování z provozu. Aktualizace nákladů na vyřazování 

poté slouží k opětnému posouzení výše odvodů na vázaný účet shromažďující finanční 

rezervu na vyřazování z provozu. Nebezpečnými látkami se zde rozumí takové, které jsou 

definovány v mezinárodním dokumentu GHS – nebezpečné chemické sloučeniny. 

 

K § 14  

Předmětem tohoto ustanovení je informace o oznámení vyhlášky v souladu se směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při 

poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační 

společnosti. 

 

K § 15  
Ustanovením se stanovuje účinnost stejná jako je navržena účinnost atomového zákona. 
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