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IV. 

 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

 

Návrh vyhlášky o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. 

nebo IV. kategorie z provozu 

 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedkyně Státního úřadu pro 

jadernou bezpečnost dne 17.12.2015, č.j. SÚJB/PrO/25999/2015, s termínem dodání stanovisek do 13. 1. 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je 

uvedeno v následující tabulce: 
 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo dopravy Bez připomínek  

Ministerstvo financí Doporučující připomínky: 

1. V obecné části odůvodnění návrhu bodě C není 

dostatečně specifikován předpokládaný 

hospodářský a finanční dosah navrhované 

právní úpravy na státní rozpočet a ostatní 

veřejné rozpočty. Vyvozujeme, že návrh 

vyhlášky není spojen s dopady na státní 

rozpočet ani jiné veřejné rozpočty, požadujeme 

však odůvodnění v tomto smyslu doplnit. 

 

2. Doporučujeme věnovat vyšší míru pozornosti 

zvláštní části odůvodnění návrhu, které je v 

souvislosti s jednotlivými ustanoveními velmi 

stručné a nevysvětluje řadu užitých pojmů. 

I když jsme si vědomi, že jde o odbornou 

terminologii blízkou odborníkům v dané oblasti, 

nebylo by podle našeho názoru ke škodě 

zvláštní část odůvodnění rozšířit v naznačeném 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Částečně akceptováno.  

Některé pojmy byly v odůvodnění blížeji 

uvedeny. 
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směru. 
 

3. Obecně k § 1 upozorňujeme, že úprava vazby na 

předpisy Euroatomu je v prováděcích 

vyhláškách k atomovému zákonu uváděna v 

různých dikcích (viz například tato vyhláška 

a vyhláška o zvládání mimořádných radiačních 

událostí, která je v mezirezortním 

připomínkovém řízení předkládána souběžně). 

Pokud pro odchylnou dikci v jednotlivých 

vyhláškách neexistuje věcný důvod, 

doporučujeme tuto úpravu vazby na právo EU, 

resp. předpisy Euroatomu dikčně sjednotit. 

 

4. V úvodní části § 1 doporučujeme nahradit slova 

„ , v souladu s právem Evropských 

společenství1), stanovuje“ slovy „navazuje na 

příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví“. 

 

5. V § 1 písmenu d) doporučujeme vypustit slova 

„z provozu“ za slovem „vyřazováním“ a doplnit 

je na konci textu tohoto písmene. Tutéž úpravu 

doporučujeme učinit i v písmenech f) a g), zde 

před slovem „a“.  
 

6. V § 1 písmenu f) doporučujeme vložit za slova 

„způsob vyřazování“ slova „jaderného zařízení“ 

 

 

7. V § 1 písmenu h) doporučujeme vypustit slova 

„z provozu“ a slovo „kategorie“ za číslovkou 

„IV.“ nahradit slovy „kategorie z provozu“. 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

Neakceptováno 

Pojem je zaveden a definován v § 3 odst. 2 

písm. g)  návrhu nového atomového zákona. 

 

 

 

Neakceptováno 

Pojem je zaveden a definován v § 3 odst. 2 

písm. g)  návrhu nového atomového zákona. 

 

Neakceptováno 

Pojem je zaveden a definován v § 3 odst. 2 

písm. g)  návrhu nového atomového zákona. 
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8. V nadpisu části druhé upozorňujeme na překlep 

ve slově „ODPADEM“. 
 

9. V nadpisu § 2 doporučujeme vložit čárku za 

slovo „pracoviště“. 

 

10. V úvodní části § 2 odstavce 1 doporučujeme 

doplnit slova „po celou dobu jeho 

plánovaného provozu v podmínkách 

normálního provozu a při radiačních 

mimořádných událostech“ a tato slova v 

závěrečné části odstavce vypustit. 

 

11. V § 2 odstavci 2 písm. f) doporučujeme 

nahradit slovo „mající“ slovy „ , které mají“ a 

za slovo „vzplanutí“ doplnit čárku. 

 

 

12. V § 2 odstavci 4 doporučujeme osamostatnit 

větu druhou jako odstavec 4 a větu první 

dosavadního odstavce 4 označit jako odstavec 

5 (nejprve je třeba mít program údržby, 

zkoušek a kontroly, a teprve potom je provést s 

příslušnými výsledky). Navíc upozorňujme, že 

není stanovena žádná lhůta, po kterou by měly 

být výsledky uchovávány, z čehož 

dovozujeme, že mají být uchovávány trvale. 

 

13. V § 3 odstavci 1 doporučujeme vložit za slovo 

„možné,“ slovo „je“. 

 

14. V § 3 odstavci 2 se věta druhá vymyká 

celkové dikci § 3, kde není nikde stanoveno, 

Akceptováno 

 

 

Akceptováno 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno  
 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

Akceptováno jinak 

Text bude upraven, napadaná část z textu 
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kdo je adresátem zde uvedených povinností, 

zatímco uvedená věta je formulována tak, že 

adresáta postrádá. Doporučujeme tuto větu 

buď vypustit, nebo v zájmu zachování jejího 

obsahu nahradit slova „ . Vypracovává 

přehledný systém“ slovy „včetně přehledného 

systému“. 
 

15. Upozorňujeme, že je zjevně nedopatřením v § 

3 škrtnuto označení odstavce 3. 

 

16. Doporučujeme v úvodní části § 3 odstavce 5 

nahradit slovo „dle“ slovem „podle“. 

 

17. V § 3 odstavci 5 písmenu c) doporučujeme 

vložit za slova „s výjimkou“ slova „izotopu 

cesia“, slovo „jeho“ vypustit a za slovo 

„úpravě“ vložit slova „tohoto izotopu“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. V § 3 odstavci 5 písmenu d) doporučujeme 

vložit čárku za slovo „prostředí“ a za slovo 

„úpravě“ vložit slova „tohoto odpadu“. 

 

 

 

 

vyhlášky bude vypuštěna. 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

Akceptováno 

 

 

Neakceptováno 

Text písmene c) bude upraven dle dikce návodu 

MAAE GSG-1.  

 („nízko aktivní odpad, který vykazuje aktivitu 

vyšší, než jsou uvolňovací úrovně, ale současně 

obsahuje omezené množství dlouhodobých 

radionuklidů; po jeho zpracování a úpravě, 

splňuje-li podmínky přijatelnosti, jej lze uložit 

zejména do přípovrchových úložišť 

radioaktivního odpadu, ve kterých je izolován 

od okolního prostředí po dobu několika set let“) 

 

Částečně akceptováno  

(„středně aktivní odpad, který obsahuje 

významné množství dlouhodobých 

radionuklidů, a proto vyžaduje vyšší stupeň 

izolace od okolního prostředí, než nízko aktivní 

odpad; po zpracování a úpravě tohoto odpadu, 

splňuje-li podmínky přijatelnosti, …“) 
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19. V § 3 odstavci 5 písmenu e) doporučujeme 

zvážit v zájmu jednotnosti dikce s předchozími 

písmeny nahrazení slova „vysokoaktivní“ slovy 

„vysoce aktivní“, a nahradit slovo „splňuje“ 

slovy „tohoto odpadu, splňuje-li“. Text 

písmene doplnit slovy „ , lze jej uložit do 

hlubinného úložiště“. 

 

 

 

 

 

 

 

20. V § 4 odstavci 2 doporučujeme nahradit slova 

„v nichž“ slovy „ve kterém“. 

 

21. V § 4 odstavci 3 doporučujeme nahradit slovo 

„jeho“ slovem „jejich“, slovo „jehož“ slovem 

„jejichž“ a slovo „jsou“ slovy „musí být“. 

 

22. V § 5 odstavci 1 doporučujeme nahradit slovo 

„dle“ slovem „podle“ a za slovo „vpravením“ 

vložit slovo „odpadu“. 

 

23. V § 5 odstavci 2 doporučujeme nahradit slovo 

„například“ slovem „zejména“ a slovo 

„anebo“ slovem „a“. 

 

24. V § 5 odstavci  4 doporučujeme nahradit slovo 

„jak“ slovem „zejména“, slovo „apod.“ 

vypustit a slovo „ , tak“ nahradit slovem „i“. 

 

Částečně akceptováno  
Pro zachování kontinuity s terminologií 

stávající vyhlášky č. 307/2002 Sb. se označení 

této třídy RAO nebude měnit. Zbylá část 

připomínky bude akceptována („vysokoaktivní 

odpad, u něhož musí být při skladování a 

ukládání zohledněno uvolňování tepla z 

přeměny v něm obsažených radionuklidů; po 

zpracování a úpravě tohoto odpadu, splňuje-li 

podmínky přijatelnosti pro hlubinná úložiště 

umístěná v hloubkách řádově několik set metrů 

pod zemským povrchem, lze jej do něho 

uložit“). 

 

Akceptováno 

 

 

Akceptováno  

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

Neakceptováno 

Návrh na úpravu by změnil věcný význam 

textu nepřijatelným způsobem. 

 

Akceptováno  
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25. V § 6 odstavci 3 doporučujeme vypustit větu 

druhou, neboť věc detailně řeší odstavce 4 a 5. 

 

 

 

 

26. V § 6 odstavci 4 písm. f) doporučujeme vložit 

za slovo „neprodleně,“ slova „je-li to 

technicky možné“. 

 

 

 

 

27. V § 6 odstavci 5 písm. a) doporučujeme 

nahradit slovo „chráněny“ slovem „chráněné“, 

slovo „zajištěny“ slovem „zajištěné“, slovo 

„jeho“ slovem „jejich“ a slova „ochranné 

jímky musí být“ slovem „jsou“. 

 

 

 

 

28. V § 6 odstavci 5 písm. b) doporučujeme 

osamostatnit text za slovem „nádrží“ jako 

odstavec 6 a dosavadní odstavec 6 označit jako 

odstavec 7. 

 

29. V souvislosti s dosavadním odstavcem 6 

doporučujeme vysvětlit v odůvodnění, co je to 

„odstupňovaný přístup“ a v čem spočívá 

 

30. Bude-li přijata systematická připomínka k § 6 

 

Neakceptováno 

Ustanovení § 6 odst. 3 stanovuje obecné 

požadavky na sklad RAO, které jsou 

v následujících odstavcích podrobněji 

rozpracovány. 

 

Neakceptováno 

Navrženou úpravou by se zvolnil tento 

požadavek na dobu skladování RAO. Odpad 

splňující podmínky přijatelnosti do úložiště 

RAO je vždy technicky možné předat 

k uložení. 

 

Částečně akceptováno 

(„musí být nádrže vodotěsné, chráněné proti 

korozi, zajištěné proti přeplnění a jejich 

zaplnění musí být sledováno; …“). Poslední 

část návrhu není akceptována, protože by vedla 

k nejednoznačnosti textu (co má být vodotěsné, 

… - nádrže, nebo jímky, ve kterých jsou nádrže 

umístěny). 

 

Částečně akceptováno  
Text bude samostatným písmenem. 

 

 

 

Neakceptováno 

Pojem je zaveden a definován již v návrhu  

nového atomového zákona. 

 

Neakceptováno 
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odstavci 5 písm. b), je třeba v nově 

označeném odstavci 7 nahradit slova „§ 6 odst. 

1 až 5“ slovy „odstavců 1 až 6“. 

 

31. V § 8 odstavci 2 doporučujeme doplnit slova 

„k uložení“ v zájmu sjednocení dikce s 

odstavcem 3 písm. b), kde je užito obratu 

„podmínky přijatelnosti k uložení“. 

 

32. V § 8 odstavci 3 písm. a) by bylo vhodné 

konkretizovat, kdo vede podrobnou evidenci. 

 

 

 

 

33. V § 8 odstavci 4 doporučujeme nahradit slova 

„která nebudou využívána“ slovy „které 

nebude využíváno“. 

 

34. V § 9 odstavci 2 písm. b) doporučujeme 

nahradit cizí slova „verifikace“ a „validace“ 

českými ekvivalenty – zřejmě „ověření“ a 

„kontrola“. 

 

 

35. V odůvodnění doporučujeme vysvětlit blíže 

obsah § 9 odstavce 2 písm. c), zejména, co je 

to „citlivostní rozbor“ a „rozbor neurčitostí“. 

 

36. V úvodní části § 9 odstavce 4 doporučujeme 

nahradit slovo „dle“ slovem „podle“. 

 

37. V § 9 odstavci 4 písm. c) doporučujeme 

Viz vypořádání připomínky k § 6 odstavci 5 

písm. b). 

 

 

Akceptováno  
 

 

 

 

Neakceptováno 

Všechny povinnosti vyhlášky a nového 

atomového zákona jsou implicitně adresovány 

na držitele povolení, v tomto případě k ukládání 

radioaktivních dopadů. 

 

Akceptováno  

 

 

 

Neakceptováno 

Význam termínů je jiný než termínů „ověření“ 

a „kontrola“, které jsou navíc používány 

v novém atomovém zákoně v jiném kontextu. 

Bude vysvětleno v odůvodnění. 

 

Akceptováno 

 

 

 

Akceptováno  

 

 

Neakceptováno 
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vypustit slovo „způsob“.  

 

 

38. V úvodní části § 9 odstavce 5 doporučujeme 

nahradit slovo „dle“ slovem „podle“. 

 

39. V úvodní části § 9 odstavce 7 doporučujeme 

nahradit slovo „charakterizace“ slovem 

„charakteristika“. 

 

 

40. V § 9 odstavci 7 písm. c) doporučujeme 

nahradit slovo „můžou“ slovem „mohou“. 

 

41. V § 10 v úvodní části odstavce 1 

doporučujeme nahradit slovo „následující“ 

slovem „tyto“. 

 

42. V § 10 odstavci 1 písmenu a) doporučujeme 

nahradit slova „§ 10 odst.“ slovem 

„odstavců“.  

 

43. Současně konstatujeme, že z dikce § 10 

odstavce 1 není jasné, kdo provozní záznamy 

vede a uchovává. Doporučujeme 

konkretizovat. 

 

 

 

 

44. V § 10 odstavci 2 doporučujeme nahradit 

slova „§ 10 odst.“ slovem „odstavce“. 

 

Text však bude  upraven jinak  („popis způsobu 

zamezení vzniku…“). 

 

Akceptováno  
 

 

Neakceptováno 

Nejedná se jenom o výsledné vlastnosti lokality 

(charakteristika), ale i o způsob, jakým byly 

tyto vlastnosti získány (charakterizace). 

 

Akceptováno  

 

 

Akceptováno  

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

Neakceptováno 

Všechny povinnosti vyhlášky a nového 

atomového zákona jsou implicitně adresovány 

na držitele povolení, v tomto případě k ukládání 

radioaktivního odpadu, jak vyplývá 

z povinností stanovených zákonem, resp. 

zmocnění k vyhlášce. 

 

Akceptováno 
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45. V § 10 odstavci 3 doporučujeme nahradit 

slova „§ 10 odst.“ slovem „odstavce“. 

 

46. V § 10 odstavci 6 písm. o) doporučujeme 

nahradit slovo „funkce“ slovem „funkci“. 

 

47. V souvislosti s § 10 odstavcem 7 písm. c) 

doporučujeme uvést v odůvodnění příklady 

„pyroforické látky“. 

 

48. V úvodní části § 11 odstavce 5 doporučujeme 

nahradit slovo „následující“ slovem „tyto“ a v 

závěru (před výčtem jednotlivých písmen) 

doplnit dvojtečku. 

 

49. V § 13 odstavci 1 je nedopatřením škrtnuto 

označení písmene c). 

 

50. V § 13 odstavci 1 písm. e) v bodě 5 
doporučujeme nahradit slovo „dle“ slovem 

„podle“. 

 

51. V § 13 odstavci 1 písm. f) doporučujeme 

nahradit slovo „resp.“ slovem „ , nebo“. 

 

52. V § 13 odstavci 1 písm. i) doporučujeme 

vypustit závorky včetně jejich obsahu. Tyto a 

popřípadě i další příklady je možné uvést 

v odůvodnění. 

 

53. Větu uvedenou v závěru § 13 odstavce 3 

doporučujeme uvést jako odstavec 4 a 

dosavadní odstavec 4 uvést jako odstavec 5. 

Akceptováno 

 

 

Akceptováno 

 

 

Akceptováno  

Odůvodnění bude v tomto smyslu doplněno. 

 

 

Akceptováno  

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

Akceptováno  

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

Neakceptováno  

V zájmu kontinuity textu doporučejeme text 

ponechat v původní dikci. 
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Z podpisové doložky doporučujeme vypustit jméno 

současné předsedkyně Státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost a slovo „předsedkyně“ nahradit slovem 

„Předsedkyně:“. 

 

Akceptováno 

 

 

Ministerstvo kultury Obecně k návrhu vyhlášky 

Upozorňujeme, že návrh obsahuje velké množství 

gramatických chyb a překlepů (např. chybějící „y“ 

ve slově „odpady“ v § 8 odst. 1 nebo chybějící 

slovesa s § 8 odst. 3 písm. a) a v § 9 odst. 4 a 5). 

Doporučujeme tedy podrobit návrh vyhlášky 

důkladné kontrole a revidovat jej tak, aby byl 

v souladu s čl. 2 odst. 2 písm. d) Legislativních 

pravidel vlády.  

Dále považujeme za problematické opakované 

použití termínu „podmínky přijatelnosti“, neboť 

v návrhu atomového zákona se uvádí pouze termín 

„kritéria přijatelnosti“. Nadto dle § 9 odst. 3 

vyhlášky patří podmínky přijatelnosti mezi 

dokumentaci k nakládání s radioaktivním odpadem, 

zatímco v příloze č. 1 návrhu atomového zákona, 

bodu 3 podmínky přijatelnosti mezi dokumentací 

k nakládání s radioaktivním odpadem zcela chybí. 

 

Akceptováno 

Text bude podroben gramatické kontrole. 

V celém textu vyhlášky se použijí tvary 

z definic v atomovém zákoně. 

 

 

 

 

Neakceptováno  
Jedná o dva podobné, ale částečně odlišné 

termíny.  Podmínky přijatelnosti podle § 9 odst. 

3 návrhu vyhlášky „obsahují  bezpečnostní, 

technické a administrativní podmínky a meze 

pro charakteristické vlastnosti radioaktivního 

odpadu, který je přijímán k nakládání“, zatímco 

kritéria přijatelnosti mají obecnější charakter 

(jaderná bezpečnost, radiační ochrana, 

technická bezpečnost, monitorování radiační 

situace, zvládání radiační mimořádné události 

nebo zabezpečení). Podmínky přijatelnosti jsou 

součástí limit a podmínek – viz § 9 odst. 4 

písm. m) návrhu vyhlášky a jsou dlouhodobě 
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používány v oblasti nakládání s radioaktivními 

odpady. 

Ministerstvo obrany Bez připomínek  

Ministerstvo práce a sociálních věcí Bez připomínek  

Ministerstvo pro místní rozvoj Bez připomínek  

Ministerstvo průmyslu a obchodu Zásadní připomínka: 

1. K § (1) – požadujeme uvést definici pracovišť 

III. a IV.kategorie nebo to řešit odvolávkou na 

jiný předpis (v navrhovaném AZ tyto definice 

nejsou). 

 

2. K § 2 odst. (1) písm. a - Navrhujeme použít 

formulaci: zajistit podkritičnost, a to již pokud 

v projektu existuje riziko vzniku kritičnosti. 

    Obecně nelze uvažovat, že nebude zajištěna 

podkritičnost, pokud to není technicky 

proveditelné – pak je projekt nebezpečný a 

nemůže být realizován. 

 

3. K § 2 odst. (1) písm. b - Bylo by vhodné 

doplnit, o jakou kontrolu se má jednat – 

kontrolu měřením nebo vizuální, komplexní či 

úplně jinou.  

 

 

4. K § 2 odst. (1) písm. d – doporučujeme 

sjednotit terminologii, v § 2 a § 3 je uveden 

pojem „únik radioaktivních odpadů“ 

 

5. K § 2 odst. (1) písm. f -  Doporučujeme 

vypuštění slov „obsahuje-li výbušné nebo 

 

Akceptováno 

Připomínka bude řešena formou odkazem na 

novou vyhlášku o radiační ochraně. 

 

 

Akceptováno  

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno 

Není zřejmé, čeho se připomínky týká. V této 

části se o kontrolách vůbec nemluví. Obecně 

druh a forma kontrol bude rozpracován 

v programu systému řízení. 

 

Akceptováno  

Terminologie v § 2 byla sjednocena. 

 

 

Akceptováno 

Týká se však  § 2 odst. 2 písm. f ) 
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hořlavé látky“. Tyto látky totiž mohou být také 

v blízkosti; mělo by se tedy jednat o obecné 

pravidlo, neboť se tím bude zamezovat šíření 

případné kontaminacei. Současně je vhodné 

před slovo „sledovány“ doplnit slovo 

„kontinuálně“. 

 

6. K § 3 odst. (1) – opakuje se v § 3 odst. (3) - 

doporučujeme jeden bod vypustit. 

 

7. K § 3 odst. (2) – je potřeba doplnit kdo 

vypracovává. 

 

 

8. K § 3 odst. (5) – požadujeme upřesnit nebo 

možná doplnit kategorizaci hodnotami limitů 

objemové aktivity nebo odvolávkou na jiný 

předpis. 

   doporučujeme doplnit definice: 

- hranice mezi významným a nevýznamným 

množstvím  

- vyšší stupeň izolace   

- odvolávku na ustanovení, v němž je 

definována podmínka přijatelnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

Akceptováno  

Text bude upraven, napadaná část z textu 

vyhlášky bude vypuštěna. 

 

Neakceptováno 

Žádné limitní hodnoty neexistují a klasifikace 

radioaktivního odpadu slouží zejména k 

přípravě koncepce nakládání s radioaktivním 

odpadem a výměně informací mezi 

zainteresovanými osobami a institucemi (viz. 

MAAE, GSG-1). Kvantitativní hodnoty; např. 

objemové aktivity jsou odvozeny 

v bezpečnostních rozborech ÚRAO a uvedeny 

v podmínkách přijatelnosti.  

- Hranice mezi významným a nevýznamným 

množstvím se nespecifikuje, je dána typem 

úložiště a jeho vlastnostmi, čili co je např. 

pro povrchové úložiště neakceptovatelné 

(viz. bezpečnostní rozbory) to může být 

akceptovatelné pro podpovrchové úložiště. 

- Vyšší stupeň izolace je dán typem úložiště a 

jeho vlastnostmi (např. geologickými, 

hydrogeologickými, hydrologickými, 
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9. K § 3 odst. (5) písm. e – poslední věta za „;“ 

nedává smysl, možná mělo být „musí splňovat 

kritéria …“ 

 

10. K § 4 odst. (3) - Doporučujeme upravit text 

„jeho funkce a musí být stanoveny hodnoty, 

při jehož překročení jsou obnoveny nebo 

vyměněny“ textem „jejich funkce a musí být 

stanoveny hodnoty, při jejichž překročení musí 

být tato zařízení obnovena nebo vyměněna.“ 

 

11. K § 5 odst. (4) – doporučujeme upravit 

češtinu: množné číslo x jednotné číslo 

 

12. K § 5 odst. (4) - Doporučujeme výraz 

„vydržely spolehlivě“ nahradit např. výrazem 

„aby nedošlo k jejich poškození při manipulaci 

ani přepravě“, neboť uvedený výraz 

nepředstavuje technickou definici. 

 

13. K § 6 odst. (2) písm. c – doporučujeme 

přeformulovat: „nemůže-li být upraven a 

uložen, musí být bezpečně skladován v místě 

jeho vzniku nebo na pracovišti, nebo v jiném 

skladu.“ 

 

14. K § 6 odst. (5) písm. b  - navrhujeme upravit 

geochemickými a atd.), viz. vyhláška o 

umisťování jaderných zařízení a pracovišť 

IV. kategorie.  

- Podmínky přijatelnosti jsou součástí LaP 

k ukládání (viz. § 9). 

 

Akceptováno 

Nyní odstavec 4 

 

 

Akceptováno   
 

 

 

 

 

 

Akceptováno  
 

 

Akceptováno („…musí být obalové soubory 

zvoleny tak, aby bylo možné s nimi 

manipulovat, aby nedošlo k jejich poškození při 

manipulaci ani přepravě a aby nakládání s nimi 

bylo bezpečné“). 

 

Částečně akceptováno 

Celé písm. c)  se vypouští. 

 

 

 

 

Akceptováno 
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formulaci „ …radioaktivní odpad byl 

jednoznačně označen…“  

 

15. K § 7 nadpis a další – doporučujeme sjednotit 

pojmy ukládání a uložení 

 

 

 

 

 

 

16. K § 8 odst. (3) písm. a – doporučujeme 

úpravu formulace „musí být zajištěno“. 

 

17. K § 8 odst. (2) písm. b – doporučujeme 

přeformulovat – není jasné kdo a co musí 

udělat 

 

18. K § 8 odst. (4) – je potřeba upravit do češtiny 

např. „Zařízení, která nebudou využívána po 

uzavření úložiště, se před uzavřením úložiště 

demontují nebo vyřazují z provozu“. 

 

19. K § 9 odst. (1) – upravit formulaci na „V 

bezpečnostní zprávě nebo v bezpečnostních 

rozborech, …“. 

 

20. K § 9 odst. (2) písm. a – doporučujeme 

upravit „…. soubor vstupních parametrů a 

časový interval jejich hodnocení“.  

      Z textu není zřejmé, co se bude hodnotit¨ 

 

21. K § 9 odst. (2) písm. c – poslední část věty 

Týká se však § 6 odst. 4 písm. b). 

 

 

Neakceptováno 

Ukládání je jeden z kroků nakládání 

s radioaktivním odpadem. Zahrnuje v sobě 

přejímku obalového souboru s odpadem na 

úložišti. Jejich dopravu do úložiště, jeho 

umístění v úložišti je poslední krok ukládání, tj 

vlastní konečné umístění odpadu v úložišti. 

 

Akceptováno  
 

 

Akceptováno  

 

 

 

Akceptováno  

Upraveno však v jednotném čísle. 

 

 

 

Akceptováno  

 

 

 

Neakceptováno  
Návrh je věcně nesprávný. Časový interval se 

týká celého procesu hodnocení bezpečnosti, a 

ne jenom hodnocení vstupních parametrů. 

 

Akceptováno 
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nedává smysl – „; posouzení zajištění 

podkritičnosti zohlední neurčitosti 

bezpečnostních rozborů.“  

 

22. K § 9 odst. (3) písm. b – doporučujeme 

upravit – „ …souladu vlastností radioaktivního 

odpadu nebo obalových souborů…“ 

 

23. K § 9 odst. (4) písm. e - doporučujeme 

sjednotit s obsahem odstavce h).¨ 

 

24. K § 9 odst. (6) – doporučujeme doplnit kdo 

zásílá hodnocení plnění limitů a podmínek 

bezpečného nakládání s radioaktivním 

odpadem 

 

 

 

25. K § 10 odst. (1) písm. c - navrhujeme upravit 

výsledky rozborů radioaktivního odpadu a jeho 

obalů, 

 

26. K § 10 odst. (3) – doplnit správné označení 

„Správa úložišť radioaktivních odpadů…“, 

jinak by se musela zavést definice v úvodu 

 

27. K § 10 odst. (6) – doporučujeme upravit znění 

jednotlivých písmen na: 

c) popis druhu obalového souboru a zevní 

značení umožňující obalový soubor 

identifikovat (identifikační číslo), 

d) počet kusů a aktivitu ukládaných 

radionuklidových zdrojů a jejich evidenční, 

Text bude upraven. 

 

 

 

Akceptováno  

 

 

 

Neakceptováno 

Není zřejmé, co připomínkovatel požaduje. 

 

Neakceptováno 

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny 

povinnosti vyhlášky a nového atomového 

zákona implicitně adresovány na držitele 

povolení, v tomto případě k nakládání 

s radioaktivním odpadem. 

 

Neakceptováno 

Z důvodů, aby nedošlo k záměně 

s bezpečnostními rozbory. 

 

Akceptováno 

Zkratka bude zavedena v § 6 odst. 4. 

 

 

Částečně akceptováno 

Viz následovně: 

c) popis druhu obalového souboru a zevní 

značení umožňující obalový soubor 

identifikovat (identifikační číslo), 

d) počet kusů a aktivitu ukládaných 

radionuklidových zdrojů a jejich evidenční, 
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popř. identifikační čísla, 

e) hmotnostní nebo objemovou aktivitu a 

aktivitu jednotlivých radionuklidů, jejichž 

obsah je limitován podmínkami 

přijatelnosti, včetně způsobu jejich 

stanovení,  

f) hmotnostní nebo objemovou aktivitu a 

aktivitu těch radionuklidů, které jsou 

obsaženy v množství vyšším než 1% 

celkové aktivity, včetně způsobu jejich 

stanovení,  

h) příkon dávkového ekvivalentu na povrchu 

obalového souboru, 

i) údaje o povrchové kontaminaci obalového 

souboru radionuklidy, 

j) hmotnost radioaktivního odpadu,  

k) hmotnost obalového souboru s 

radioaktivním odpadem,  

l) datum nebo období plnění OS, 

 

28. K § 10 odst. (7) – doporučujeme upravit znění 

jednotlivých písmen na: 

a) originál nebo kopie průvodních listů 

radioaktivního odpadu, radionuklidových 

zářičů, nebo osvědčení uzavřených 

radionuklidových zářičů, které obalový 

soubor s radioaktivním odpadem obsahuje, 

c) písemné prohlášení původce upraveného 

radioaktivního odpadu o tom, že 

radioaktivní odpad byl upraven v souladu se 

schválenými limity a podmínkami pro jeho 

úpravu a že splňuje podmínky přijatelnosti 

pro příslušné úložiště nebo sklad, zejména, 

popř. identifikační čísla, 

e) …  

f) …,  

   (připomínky k písm. e) a f) neakceptovány, 

protože obsah lze dokladovat např. 

certifikátem zdroje ionizujícího záření) 

    … 

h) příkon dávkového ekvivalentu na povrchu 

obalového souboru, 

i) údaje o povrchové kontaminaci obalového 

souboru radionuklidy, 

    … 

l) datum nebo období plnění obalového 

souboru, 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno  
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že neobsahuje volné kapaliny, pyroforické 

látky, toxické látky, nebezpečné biologické 

látky nebo výbušné látky. 

 

29. K § 11 odst. (5) písm. h – doporučujeme 

upravit pojem „stejné území“ vzhledem 

k případné možnosti blízkosti hranic 

 

 

30. K § 13 – dáváme na zvážení, zda nepřesunout 

ustanovení o bezpečnostních rozborech z odst. 

2 a 3 do odst. 4, který se týká bezpečnostních 

zpráv. 

 

 

 

 

Neakceptováno 

Termín „území“ se v návrhu nového 

atomového zákona používá v několika 

významech, nejenom ve významu území státu.  

 

Neakceptováno 

Jedná o součást tří různých dokumentů 

připravovaných v různých obdobích životního 

cyklu jaderného zařízení – koncepce 

vyřazování (období umisťování a výstavby), 

plánu vyřazování (období provozu a uvádění do 

provozu) a bezpečnostní zprávy (období 

vyřazování). 

Ministerstvo spravedlnosti Bez připomínek  

Ministerstvo školství a tělesné výchovy Bez připomínek  

Ministerstvo vnitra Návrhy vyhlášky doporučujeme podrobit důkladné 

legislativně technické, jazykové i stylistické revizi, 

přičemž konkrétně upozorňujeme především na 

následující nedostatky: 

K § 1: 

1. V návětí paragrafu doporučujeme slova 

„Evropských společenství“ nahradit slovy 

„Evropského společenství pro atomovou 

energii“, neboť jak napovídá obsah poznámky 

pod čarou č. 1, jde o transpozici právního 

předpisu právě této mezinárodní organizace.  

2. Ve slovech v písm. d) „jednotlivých etap 

vyřazováním“ je slovo „vyřazování“ uvedeno 

Akceptováno 

 

 

 

 

Akceptováno 
 

 

 

 

 

Akceptováno 
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v chybném tvaru. 

 

K nadpisu části druhé: 

Došlo k chybě v psaní ve slově „odpadem“, neboť 

je uvedeno „odpaden“. 

 

K § 2: 

1. V nadpise je třeba za slovo „pracoviště“ 

doplnit čárku. 

2. V odst. 1 písm. a) druhé větě je potřeba doplnit 

podmět, např. vložením slova „to“ za slovo 

„je“. 

3. V odst. 1 písm. e) je nutné upravit tvar slova 

„manipulovatelnosti“ na „manipulovatelnost“. 

 

K § 3: 

1. V odst. 2 ve druhé větě u slova „vypracovává“ 

je potřeba doplnit kdo systém vypracovává, 

nebo uvést sloveso se zvratným zájmenem 

„se“. 

2. V odst. 5 písm. c) je třeba slovo „obsahují“ 

nahradit tvarem „obsahuje“. 

 

K § 4 odst. 3: 

Je potřeba místo slova „jeho“ uvést slovo „jejich“ 

vzhledem k použitému množnému číslu (měniče a 

látky). 

 

K § 6: 

1. V odst. 4 písm. b) je třeba nahradit slovo 

„skladováni“ slovem „skladování“. 

2. V odst. 5 písm. a) je potřeba místo slov „a 

jeho“ uvést slovo „a jejich“ vzhledem 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

Akceptováno  

 

 

Akceptováno  

 

 

 

Akceptováno jinak 
 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

Akceptováno   
 

 

 

 

Akceptováno  
 

Akceptováno   
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k použitému množnému číslu (nádrže). 

 

K § 8: 

1. V odst. 1 je nutné namísto slova „odpad“ uvést 

„odpady“. 

 

 

2. V odst. 3 doporučujeme před slovo „zajištěno“ 

vložit sloveso „musí být“. 

3. V odst. 4 není sjednocené užití množného 

čísla. Je tak potřeba uvést slova „demontuje“ a 

„vyřazuje“ ve tvarech „demontují“ a 

„vyřazují“. 

 

K § 9: 

1. V odst. 2 je nutné vložit za slovo „odpadem“ 

čárku. 

 

2. V odst. 4 písm. c) je potřeba uvést slovo 

„způsob“ ve tvaru „způsobu“. 

 

3. V odst. 5 písm. l) má místo spojky „a“ být na 

konci čárka. 

 

4.  V odst. 5 písm. n) je chybně uvedeno 

„ukládaných radioaktivního odpadu“, 

doporučujeme sjednotit užití jednotného nebo 

množného čísla. 

 

K § 10 odst. 7 písm. c): 

V ustanovení je používáno nejednotně množné a 

jednotné číslo, doporučujeme uvést „odpad byl 

upraven“ namísto „odpad byly upraveny“. 

 

 

 

Akceptováno  jinak  

Viz „Radioaktivní odpad se nesmí ukládat s 

jinými odpady nebo materiály, které nejsou 

součástí úložiště“. 

Akceptováno   
 

Akceptováno  

Text bude sjednocen, poku jde o užití čísla. 

 

 

 

 

Akceptováno   
 

 

Akceptováno   
 

 

Akceptováno   

 

 

Akceptováno jinak 

Viz „popis a zdůvodnění limit a podmínek, 

pokud není charakteristická vlastnost 

ukládaného radioaktivního odpadu limitována“. 

 

Akceptováno  
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K § 11 odst. 5 písm. a): 

Došlo k duplicitnímu užití označení „a)“. Dále je 

nutné upravit tvar slova „harmonogram“ na 

„harmonogramu“. 

 

K § 13: 

1. V odst. 1 písm. k) je třeba slovo „snadná“ 

nahradit tvarem „snadnou“. 

 

 

 

2. V odst. 3 písm. m) chybí za slovem „vyřazení“ 

čárka. 

 

Akceptováno  
 

 

 

 

 

Akceptováno jinak  

Text bude upraven („popis snadného přístupu 

ke kontaminovaným zařízením a jejich snadnou 

demontáž“). 

 

Akceptováno 

Ministerstvo zahraničních věcí Bez připomínek  

Ministerstvo zdravotnictví Bez připomínek  

Ministerstvo zemědělství Bez připomínek  

Ministerstvo životní prostředí 1. Obecně:  

       Předkládaná vyhláška obsahuje extrémní 

množství překlepů a gramatických chyb. 

Doporučujeme proto důkladnou jazykovou 

revizi celého textu, viz např. většina 

následujících připomínek. 

 

2. Název druhé části – doporučujeme nahradit 

písmeno "N" písmenem "M" ve slově 

"ODPADEN". 

 

3. V názvu §2 doporučujeme doplnit čárku před 

slovo „kde“. 

 

4. V § 2 odst. 2 písm. f) doporučujeme odstranit 

čárku před slovem „proti“. 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

Akceptováno 
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5. §2 odst. 4: 
       Doporučujeme doplnit dobu, po kterou mají být 

uchovávány výsledky údržby, zkoušek a 

kontrol, neboť bez určení, po jakou dobu mají 

být tyto výsledky uchovávány, bude tato 

povinnost jen stěží vymahatelná.  

 

       Stejně tak doporučujeme stanovit, co má 

předkladatel na mysli pravidelným intervalem 

pro aktualizací programu pro údržbu, zkoušky 

a kontroly, aby nedocházelo k obcházení 

právního předpisu formou nedostatečně časté 

aktualizace díky tomu, že nebude specifikován 

pravidelný interval. 

 

6. § 3 odst. 2: 

       Druhá věta tohoto ustanovení zjevně není 

úplná, proto doporučujeme doplnit určení 

osoby, která bude v ustanovení zmiňovaný 

systém vypracovávat. 

 

7. § 3 odst. 3, § 13 odst. 1 písm. c), § 13 odst. 4: 

       Označení těchto ustanovení jsou uvedena ve 

špatném formátu (přeškrtnuto nebo tučně), což 

doporučujeme opravit. 

 

8. § 3 odst. 5 písm. d) 

       Doporučujeme nahradit slovo „obsahují“ 

slovem „obsahuje“ a doplnit čárku před slovo 

„splňuje-li“. 

 

9. § 6 odst. 4 písm. b): 

 

Neakceptováno 

Tyto údaje jsou součástí dokumentace systému 

řízení  a  uchovávají se dle platného systému 

řízení držitele povolení. Podrobnosti 

k dokumentaci systému řízení jsou uvedeny v § 

14 a 15 vyhlášky o požadavcích na systém 

řízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Částečně akceptováno  
Text bude  upraven jinak. 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

Akceptováno  
 

 

 

 

Akceptováno 
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       V posledním slově tohoto pododstavce 

doporučujeme nahradit písmeno „i“ písmenem 

„í“. 

 

10. § 8 odst. 1 

        Doporučujeme nahradit slovo „odpad“ slovem 

„odpady“. 

 

11. § 9 odst. 2 

       Doporučujeme vložit čárku za slovo 

„odpadem“ a dále doporučujeme nahradit 

slovo „kterými“ slovem „kterým“. 

 

12. § 9 odst. 4 písm. c) 

       Doporučujeme nahradit slovo „způsob“ slovem 

„způsobu“. 

 

13. § 9 odst. 5 písm. b) 

       Doporučujeme nahradit slovo „přípustná“ 

slovem „přípustné“. 

 

14. § 9 odst. 5 písm. n) 

        Doporučujeme nahradit slovo „limit“ slovem 

„limitů“. 

 

15. § 10: 

       V ust. § 10 doporučujeme v odst. 1 upřesnit, po 

jakou dobu po zneškodnění se uchovávají 

příslušné záznamy. Stejně tak doporučujeme 

upřesnit dobu uchovávání evidence v ust. odst. 

3, kde je stanoveno, jak dlouho mají tuto 

evidenci po zneškodnění vést ostatní držitelé, 

ale není to stanoveno pro SURAO. 

 

 

 

 

 

Akceptováno jinak 
Text upraven v jednotném čísle. 

 

Akceptováno  
 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

Akceptováno  
 

 

 

Akceptováno  

 

 

 

Neakceptováno 

Doba pro ukládání záznamů (tj. pro SÚRAO) je 

uvedeno v § 112 nového atomového zákona 

(„po dobu stanovenou v dokumentaci pro 

povolovanou činnost“) a pro nakládání 

s radioaktivním odpadem před uložením doba 

pro uchovávání průvodních listů je uvedena 

v odst. 3 tohoto paragrafu (min. 10 let). 
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16. V § 10 odst. 6 písm. g) doporučujeme doplnit 

čárku před slovo „pokud“. 

 

17. V § 10 odst. 6 písm. n) a o) doporučujeme 

odstranit čárku před slovy „a podpis“. 

 

18. § 11 odst. 5 písm. a) 

      Doporučujeme nahradit slovo „umožňující“ 

slovem „umožňujících“. 

 

       Dále doporučujeme v předmětném ustanovení 

opravit označení odrážek – ve výčtu se dvakrát 

objevuje písmeno a). 

Záznamy uvedené v § 10 odst. 1 písm. b) až e) 

se uchovávají dle platného systému řízení 

držitele povolení. Podrobnosti k dokumentaci 

systému řízení jsou uvedeny v § 14 – 15 

vyhlášky o požadavcích na systém řízení. 

 

Akceptováno  

 

 

Akceptováno  
 

 

 

Akceptováno  
 

 

Akceptováno 

Úřad vlády ČR Bez připomínek  

Ministr pro lidská práva, rovné 

příležitosti a legislativu 

Připomínky: 

1. k odůvodnění 

Doporučujeme doplnit odůvodnění vyhlášky 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 v předloženém materiálu zcela chybí. Při jeho 

zpracování lze využít metodiku dostupnou na   

http://www.korupce.cz/cz/protikorupcni-

temata/cia/cia-115011/. 

 

Akceptováno 
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Úřad vlády ČR - Místopředseda vlády 

pro vědu, výzkum a inovace a 

předseda Rady pro výzkum, vývoj a 

inovace  

Bez připomínek  

Úřad vlády  ČR – odbor kombatibility Po stránce formální: 

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 odůvodnění návrhu: 

V části B (str. 19) odůvodnění návrhu postrádáme 

zhodnocení slučitelnosti s právem EU v souladu s 

Legislativními pravidly vlády. Tento nedostatek je 

nutné napravit.  

 

K možnému implementačnímu charakteru návrhu: 

V souvislosti s výše uvedenou připomínkou 

k odůvodnění návrhu žádáme navrhovatele, aby se 

v předmětné části odůvodnění též vyjádřil 

k možnému implementačnímu charakteru 

předkládaného návrhu. I když jsme při zevrubné 

analýze nenašli ustanovení, která by byla přímo 

implementační, z odůvodnění návrhu vyplývá, že 

„návrh vyhlášky reaguje na mezinárodně uznávané 

standardy zakotvené ve směrnicích EU“ (str. 17) a 

„zdrojem speciálních technických požadavků byly 

(mimo jiné) směrnice 2013/59/EURATOM a 
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2011/70/EURATOM“ (str.18).  

Je nezbytné doplnit odůvodnění návrhu ve 

smyslu výše uvedených připomínek. 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

 směrnice Rady 2013/59/ES ze dne 5. prosince 

2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní 

standardy ochrany před nebezpečím vystavení 

ionizujícího 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, 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2015/1535/EU ze dne 9. září 2015 o postupu při 

poskytování informací v oblasti technických 

předpisů a předpisů pro služby informační 

společnosti. 

 

Připomínky a případné návrhy změn:  

Odbor kompatibility k návrhu neuplatňuje 

připomínky z hlediska slučitelnosti s právem EU. 

Závěr: 

 

 

Akceptováno  

Návrh byl ve smyslu připomínek doplněn. 
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Po vyjasnění výše uvedených připomínek bude 

možné návrh hodnotit jako slučitelný s právem 

EU. 

Bezpečnostní informační služba Bez připomínek  

Český báňský úřad 1. Navrhujeme do vyhlášky doplnit preventivní 

opatření, zejména monitorování vlivů možných 

přírodních jevů (např. záplavy, zemětřesení). 

Důvodem je potřeba mít neustálý přehled o tom, 

zda úložiště radioaktivního odpadu je v pořádku. 

 

 

 

2. Vzhledem k tomu, že ukládání radioaktivních 

odpadů v podzemních prostorech podléhá 

jakožto jeden z druhů zvláštních zásahů do 

zemské kůry vrchnímu dozoru státní báňské 

správy, navrhujeme ve vyhlášce uvést odkaz na 

zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 

pozdějších předpisů (např. v § 7 nebo 8). 

 

3. Doporučujeme provést revizi materiálu a 

odstranit překlepy a tiskové chyby – např. 

doplnit podmět v druhé větě § 3 odst. 2 (kdo 

vypracovává systém značení), odstranit 

přeškrtnutí čísla odstavce 3 v § 3, v § 8 odst. 3 

písm. a) nahradit slovo „zajištěno“ slovy „musí 

být zajištěno“, v § 8 odst. 4 nahradit slova 

„demontuje nebo vyřazuje“ slovy „demontují 

nebo vyřazují“,  

v § 10 odst. 1 písm. a), odst. 2 a odst. 3 nahradit 

slova „§ 10 odst.“ slovy „odstavce“ (tj. 

neodkazovat v rámci § 10 na § 10, ale na jeho 

Neakceptováno 

Je pokryto v programu monitorování pro 

období provozu pracoviště III. nebo IV. 

kategorie (viz bod 2 b) přílohy č. 1 nového 

atoomoového zákona) a vyřazování z provozu 

(viz bod 2 d) přílohy č. 1 nového zákona a 

samostatnou vyhláškou k monitorování. 

 

Neakceptováno 

Nedoporučujeme tento návrh akceptovat, neboť 

takováto úpravu spadá spíše svým charakterm 

do úpravy zákonem, který by měl řešit 

působnosti orgánů státní správy. Navíc pokud 

se jedná kompetece vyplývající ze zákona č. 

61/1988 Sb. netřeba je opakovat či zdůrazňovat 

v jiném právním předpise. 

 

Akceptováno 
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odstavce), v § 10 odst. 7 písm. c) nahradit slova 

„byly upraveny“ slovy „byl upraven“, v § 11 

odst. 5 písm. a) nahradit slovo „harmonogram“ 

slovem „harmonogramu“, odstranit přeškrtnutí 

písmene c) v § 13 odst. 1. 

Český národní banka Bez připomínek  

Český úřad zeměměřický a katastrální Bez připomínek  

Hlavní město Praha K nadpisu části druhé 

V nadpisu části druhé se vyskytla chyba v psaní -  

slovo „ODPADEN“  je třeba nahradit slovem 

„ODPADEM“ 

 

K  § 2     

V nadpisu za slovo „pracoviště“ vložit čárku 

 

K § 3 odst. 2 

Ve větě druhé je třeba uvést buď kdo vypracovává 

přehledný systém značení nádob a obalů nebo slovo 

„vypracovává“ nahradit slovem na „vypracovává 

se“ či „musí být vypracován“. 

 

K § 8 odst. 3 písm. a) 

Za slova „ uložených odpadů a“ je třeba vložit 

slova  „musí být“. 

 

K  § 9 odst. 4 písm. c) 

Chyba v psaní -  slova „popis způsob“ nahradit 

slovy „popis způsobu“ 

 

K  § 9 odst. 5 písm. n) 

Chyba v psaní – slovo „ukládaných“ nahradit 

slovem „ukládaného“. 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

Akceptováno jinak 

Text bude upraven, napadaná část z textu 

vyhlášky bude vypuštěna. 

 

 

 

Akceptováno  

 

 

 

Akceptováno  
 

 

 

Akceptováno  
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K § 10 odst. 7 písm. c) 

Chyba v psaní – slova „byly upraveny“ nahradit 

slovy „byl upraven“. 

 

K § 11 odst. 5  

- opravit sled písmen – chybně 2x uvedeno a); 

- ve druhém a) – slovo „harmonogram“ nahradit 

slovem „harmonogramu“. 

 

K § 13 odst. 3 písm. m) 

Za slovo „vyřazení“ je třeba v zájmu 

srozumitelnosti vložit čárku. 

 

K poznámce pod čarou č. 2 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb byla 

novelizována vyhláškou č. 268/2011 Sb. Při 

vyznačení poznámky pod čarou je proto třeba 

postupovat podle čl. 65 odst. 2 Legislativních 

pravidel vlády. 

 

Akceptováno  
 

 

 

Akceptováno  
 

 

 

Akceptováno  
 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje Bez připomínek  

Krajský úřad Kraje Vysočina Bez připomínek  

Krajský úřad Královohradeckého 

kraje 

Bez připomínek  

Krajský úřad Libereckého kraje Bez připomínek  

Krajský úřad Moravskoslezského 

kraje 

Bez připomínek  

Krajský úřad Olomouckého kraje Bez připomínek  

Krajský úřad Pardubického kraje Bez připomínek  

Krajský úřad Plzeňského kraje Bez připomínek  
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Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek  

Krajský úřad Ústeckého kraje Bez připomínek  

Krajský úřad Zlínského kraje Bez připomínek  

Národní bezpečnostní úřad Konkrétní doporučující připomínky 

 

1. K návrhu vyhlášky obecně. 

Upozorňujeme, že v rámci předloženého návrhu 

vyhlášky se vyskytuje mnoho formálních 

nedostatků, proto doporučujeme revizi znění návrhu 

vyhlášky z tohoto pohledu. 

 

Odůvodnění: 

Demonstrativně uvádíme překlep v nadpisu druhé 

části, v § 6 odst. 4 písm. b), § 9 odst. 4 písm. c), 

odst. 5 písm. d) nebo v § 10 odst. 6 písm. g) návrhu 

vyhlášky. Dále doporučujeme sjednotit skloňování 

v § 6 odst. 5 písm. a) návrhu vyhlášky, doplnit 

vhodné sloveso, které zjevně chybí v  § 8 odst. 3 

písm. a) návrhu vyhlášky a též sjednotit užívání 

jednotného nebo množného čísla v § 8 odst. 4 

návrhu vyhlášky. Z čistě formálních důvodů pak 

upozorňujeme na přeškrtnutí textu v označení § 3 

odst. 3 a § 13 odst. 1 písm. c) návrhu vyhlášky. 

 

2. K § 9 odst. 1 a 7, § 12 odst. 1 a § 13 odst. 4 

návrhu vyhlášky. 

Doporučujeme v předmětných ustanovení upravit 

citaci příslušných částí přílohy č. 1 atomového 

zákona, konkrétně doporučujeme v § 9 odst. 1 

návrhu vyhlášky slova „podle bodu 1. a) 2., 1. b) 4., 

1. e) 4., 1. f) 4, 3. a) 5 a 3. b) 1.“ nahradit slovy 

„podle části 1. písm. a) bodu 2, písm. b) bodu 4, 

písm. e) bodu 4, písm. f) bodu 4 a podle části 3. 

 

 

 

Akceptováno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 
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písm. a) bodu 5 a písm. b) bodu 1“. 

 

Odůvodnění: 

Z důvodu nepřehlednosti a citační nejasnosti 

odkazu na příslušnou část přílohy č. 1 atomového 

zákona doporučujeme výše naznačenou úpravu v § 

9 odst. 1 návrhu vyhlášky a obdobně též v ostatních 

ustanovení, které obsahují právě odkazy na 

příslušné části zmíněné přílohy. Navrhovanou 

změnou dojde k zajištění jednoznačného označení 

odkazu na příslušnou část přílohy č. 1 atomového 

zákona, a dále bude taková citace sjednocena 

s obdobnou citací v návrhu vyhlášky 

o monitorování radiační situace, Státním úřadem 

pro jadernou bezpečnost vedeném pod č. j. 

SÚJB/PrO/23378/2015, přičemž ze strany 

Národního bezpečnostního úřadu byla k tomuto 

návrhu uplatněna rovněž připomínka, avšak forma 

užité citace se v obou návrzích liší. 

 

 

 

Správa státních hmotných rezerv Bez připomínek  

Úřad pro ochranu osobních údajů Bez připomínek  

 

V Praze dne 14. srpna 2017 

 

Vypracovala: JUDr. Květoslava Pamánková      Podpis: …………………………… 
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