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IV. 

 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

 

Návrh vyhlášky o monitorování radiační situace 

 

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

jadernou bezpečnost dne 20.11.2015, č.j. SÚJB/PrO/23378/2015, s termínem dodání stanovisek do 11. 12. 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je 

uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo dopravy Bez připomínek  

Ministerstvo financí 
Doporučující připomínky: 

1. V souvislosti s § 1 máme určité pochybnosti, zda je 

možné v návrhu vyhlášky, tj. prováděcím právním 

předpisu, konstatovat, že „tato vyhláška zapracovává 

příslušné předpisy Euroatomu“, jejichž zapracování 

by měl provést, a také nepochybně provádí, návrh 

nového atomového zákona.   

Doporučujeme konzultovat tuto věc s Odborem 

kompatibility Úřadu vlády, výsledek konzultace se 

bude týkat i některých dalších vyhlášek, které bude 

nutné v souvislosti s novým atomovým zákonem 

vydat. Doporučení tak bude mít obecnější platnost.  

 

 

 

2. V návrhu vyhlášky je užíván pojem „zákon“ ve 

smyslu „atomový zákon“, aniž by byla zavedena jeho 

legislativní zkratka. Doporučujeme používat celý 

  Neakceptováno  

Čl. 14 Metodických pokynů pro zajišťování 

prací při plnění legislativních závazků 

vyplývajících z členství České republiky v 

Evropské unii požaduje pouze, aby právní 

předpisy EU (Euratomu) byly do českého 

právního řádu implementovány právním 

předpisem, což navrhovaná vyhláška tento 

požadavek splňuje. 

Předkladatel transpozici  evropských předpisů 

včetně uvedených v této vyhlášce řešil 

transpozicí jednak do atomového zákona a 

současně i do prováděcích právních předpisů 

k tomuto zákonu. Odbor kompatibility tento 

postup nerozporoval. 

 

Akceptováno jinak 

Bude upraveno dle připomínky MSP. 
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název zákona, tj. pojem „atomový zákon“.   

3. V úvodní větě vyhlášky doporučujeme upravit odkaz  

na příslušný paragraf atomového zákona, neboť 

zmocňovací ustanovení v návrhu atomového zákona 

je uvedeno v § 236, nikoliv v § 235. 

 

4. V § 4 na konci textu odstavce 2 je nutno 

neoznačenou větu na samostatném řádku zařadit jako 

samostatný odstavec 3. 

 

5. V § 8 doporučujeme v uvozující větě odstavce 3 za 

slovy „k této vyhlášce“ umístit tečku a slova „a dále“ 

vypustit. Text písmen a) až c) navrhujeme zařadit do 

samostatného odstavce. 

 

6. V § 12 odst. 1 písm. b) je třeba v úvodní části i 

bodech 1 a 2  vypustit slovo „data“, neboť je 

uvedeno v návětí odstavce  1.  

Za slovy „§ 11 odst. 4" doporučujeme čárku nahradit 

spojkou  

„a" a na konci bodu 1 doplnit spojku „nebo“. V odst. 

1 písm. e) doporučujeme za slova „prostorová 

data7),“ vložit slova „a to“. Konec textu poznámky 

pod čarou č. 7 je nutno doplnit slovy  

„ve znění pozdějších předpisů“. 

 

7. V § 14 je na konci textu uvozující věty odstavce 2 

nutno vypustit dvojtečku. V uvozující větě odstavce 

3 doporučujeme za slova „podle jiného právního 

předpisu13)“ umístit tečku a následný text „Jedná-li se 

o veličiny a skutečnosti související“ včetně textu 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

Akceptováno jinak 

Text byl legislativně přepracován jiným 

způsobem oproti návrhu MF tak, aby nebyl 

změněn smysl textu. 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 
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písmen a) a b) zařadit do samostatného odstavce. 

 

8. V § 16 doporučujeme na konci textu uvozující věty 

odstavce 1 vypustit dvojtečku. 

 

9. Nadpis § 18 je podle našeho názoru příliš dlouhý. 

Doporučujeme jej zkrátit, např. takto: „Změny 

související s monitorováním radiační situace na 

pracovišti se zdrojem ionizujícího záření“. 

 

10. V § 19 je na konci textu uvozující věty odstavce 1, 2 

a 4 nutno vypustit dvojtečku. 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

Ministerstvo kultury Bez připomínek  

Ministerstvo obrany Bez připomínek  

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

Bez připomínek  

Ministerstvo pro místní rozvoj Bez připomínek  

Ministerstvo průmyslu a 

obchodu 

Doporučujeme doplnit předkládací zprávu v souladu s čl. 16 

odst. 7 Legislativních pravidel vlády 
Akceptováno 

Předkládací zpráva bude zpracována po 

vyhodnocení připomínkového řízení a 

předložena k projednání v pracovních 

komisích Legislativní rady vlády. 

Ministerstvo spravedlnosti 1. Obecně ke kumulativním výčtům 

Konstatujeme, že se v návrhu vyskytuje vícero zejména 

interpunkčních nedostatků v kumulativních výčtech. Podle 

čl. 42 odst. 2 Legislativních pravidel vlády (dále jen „LPV“) 

se kumulativní výčet vyjadřuje tak, že se mezi více možností 

vloží čárky a mezi poslední dvě možnosti se vloží slovo „a“, 

před nímž se čárka nepíše. Celý výčet pak musí být uzavřen 

 

Akceptováno 

Všechny uvedené návrhy byly přijaty. 
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tečkou. 

Dále podotýkáme, že v případě, kdy slovu „a“ mezi 

posledními dvěma možnostmi předchází vedlejší věta 

vložená, je dle pravidel gramatiky třeba tuto nejprve uzavřít 

čárkou, a teprve poté uvést slovo „a“ [viz např. § 16 odst. 1 

písm. j) návrhu].  

Upozorňujeme také, že na konci návětí, za nímž následuje 

výčet, se nepíše dvojtečka ani žádné jiné interpunkční 

znaménko (viz např. § 4 odst. 2, § 15 odst. 2 nebo § 16 odst. 

1 návrhu). 

V neposlední řadě dodáváme, že jednotlivé položky výčtu 

musí být v případě označení písmeny označeny v abecedním 

pořadí (viz § 3 návrhu). 

Tato pravidla doporučujeme promítnout do znění návrhu. 

 

2. Obecně k souvětím s vedlejší větou podmínkovou 

Konstatujeme, že se v návrhu opakovaně vyskytují souvětí 

s vedlejší větou podmínkovou, v nichž není uplatněn správný 

slovosled nebo v nich je chyba v interpunkci. V souvětí 

počínajícím vedlejší větou podmínkovou by totiž hlavní věta 

za čárkou měla začínat slovesem. Doporučujeme zohlednit 

tato gramatická pravidla v § 3 písm. b) bodu 1 a § 14 odst. 5 

návrhu. 

 

3. Obecně k citování doporučení Komise 

Podle čl. 61 odst. 3 písm. c) a čl. 62 odst. 2 LPV se při první 

citaci právního předpisu použije úplná citace a při dalších 

citacích postačí již citace zkrácená. Doporučujeme tato 

pravidla reflektovat při citování doporučení Komise (viz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 
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poznámky pod čarou č. 3, 4 a 9 až 11). 

Dále upozorňujeme, že v poznámkách pod čarou č. 3 a 4 

došlo k záměně, jelikož u pojmu „řídká síť“ návrh odkazuje 

na čl. 2 bod d) doporučení Komise 2000/473/Euratom, který 

však hovoří o „dense monitoring network“, což je v překladu 

do češtiny „hustá síť“. U pojmu „hustá síť“ pak došlo k téže 

záměně analogicky. Z toho důvodu doporučujeme prohodit 

znění předmětných poznámek pod čarou. 

 

4. K názvu  

V souladu se zněním přílohy č. 3 k LPV doporučujeme 

doplnit za slova „ze dne“ označení roku „2016“. 

 

5. K úvodní větě 

Konstatujeme, že se v navrženém znění úvodní věty 

vyskytuje řada legislativně technických chyb, pročež jej 

doporučujeme nahradit následujícím způsobem: „Státní úřad 

pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona 

č. .../2016 Sb., atomový zákon (dále jen „zákon“) 

k provedení § 9 odst. 2 písm. c), § 24 odst. 7, § 25 odst. 2 

písm. a) až c) a e), § 69 odst. 2 písm. d) a e), § 111 odst. 3 

písm. d), § 149 odst. 6 písm. a) až c) a § 150 odst. 4 

zákona:“. 

 

6. K § 5 

V předmětném paragrafu doporučujeme odstranit několik 

stylistických a gramatických nedostatků: 

 v odstavci 2 vypustit slovo „na“ před slovem „stálá“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

Akceptováno jinak 

Úvodní věta byla v důsledku připomínky 

z pracovní komise pro finanční právo LR ČR 

k jiné vyhlšce SÚJB jednotně upravena pro 

všechny připravované vyhlášky k novému 

atomovému zákonu podle připomínky této 

komise.   

 

 

 

 

 

Akceptováno 
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a vložit slova „monitorovací místa“ za slova „a pro 

stálá“; 

 v odstavci 4 písm. a) nahradit slovo „měřících“ 

slovem „měřicích“; 

 v odstavci 5 písm. a) nahradit slova „odběrů vzorku“ 

slovy „odběru vzorků“; 

 v odstavci 5 písm. b) nahradit slovo „vzorku“ slovem 

„vzorků“. 

 

7. K § 7 

Doporučujeme, aby v souladu s nadpisem paragrafu bylo 

v jeho znění užíváno pojmu „vyhodnocování“, nikoli 

„vyhodnocení“. Toto doporučení se vztahuje i na celý 

následující text návrhu (viz např. § 13 odst. 1 návrhu). 

 

8. K § 8 odst. 1 písm. b) a k § 11 odst. 1 

Upozorňujeme na terminologickou nejednotnost návrhu, kdy 

v prvním citovaném ustanovení se užívá pojmu „zeměpisné 

souřadnice měřicího místa“, kdežto v druhém citovaném 

ustanovení se užívá pojmu „geografické souřadnice“. Z toho 

důvodu doporučujeme právní úpravu sjednotit. 

Dále doporučujeme v poznámce pod čarou č. 5 vložit za 

slovo „zákona“ zkratku „č.“, aby bylo dosaženo úplné citace 

právního předpisu. 

 

9. K § 9 

V odstavci 2 doporučujeme v zájmu řádného skloňování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

Ve většině případů byl pojem v textu upraven  

až na případy, kdy se věcně jedná o nesprávné 

vyjádření  - § 13 odst. 3 a § 15 odst. 1 písm.a). 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 
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nahradit slovo „bod“ slovem „bodu“. 

V odstavci 3 doporučujeme vypustit slovo „záznamu“, 

protože je zde z hlediska stylistického nadbytečné. 

 

10. K § 10 

V odstavci 2 písm. e) doporučujeme vypustit slova „měřicí 

laboratoří“, neboť tato se vzhledem ke znění odstavce 1 jeví 

jako nadbytečná. 

V odstavcích 5 a 6 doporučujeme v souladu s pravidly 

gramatiky nahradit slovo „Měřící“ slovem „Měřicí“. 

 

11. K § 12 

S ohledem na znění návětí odstavce 1 doporučujeme 

v písmenu b) vypustit slovo „data“ a v písmenu h) nahradit 

jeho stávající znění takto: „starší 10 let uchovává na 

datových nosičích umožňujících případné budoucí 

zpracování v historických řadách“. 

V odstavci 2 písm. a) doporučujeme vypustit slovo „ozáření“ 

za slovem „zevního“, jelikož je zde z hlediska jednotné 

stylistiky předpisu nadbytečné [viz např. § 4 odst. 2 písm. b) 

návrhu]. 

V poznámce pod čarou č. 8 doporučujeme vložit za zkratku 

„Sb.“ čárku, aby bylo dosaženo úplné citace právního 

předpisu; v poznámce pod čarou č. 9 doporučujeme nahradit 

zkratku „čl.“ zkratkou „Čl.“, neboť se zde jedná o začátek 

věty, kde je nutné psát velké počáteční písmeno; 

a v poznámce pod čarou č. 12 doporučujeme v souladu s čl. 

32 odst. 2 LPV nahradit její stávající znění následujícím 

způsobem: „§ 2 a § 3 nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o 

stanovení geodetických referenčních systémů a státních 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 
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mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich 

používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb., kterým se 

mění nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení 

geodetických referenčních systémů a státních mapových děl 

závazných na území státu a zásadách jejich používání.“ 

 

12. K § 14 

Upozorňujeme na chybné odkazy: 

 v odstavci 2 písm. c): „podle § 9 odst. 4“; předmětné 

ustanovení v návrhu vůbec není obsaženo, pročež 

doporučujeme stávající odkaz nahradit odkazem 

„podle § 9 odst. 3“, který měl předkladatel patrně na 

mysli; 

 v odstavci 4: „podle odstavce 3 nebo 4“; v samotném 

odstavci 4 nelze na tentýž zároveň odkazovat, pročež 

doporučujeme slova „nebo 4“ vypustit.  

V poznámce pod čarou č. 13 doporučujeme vložit za zkratku 

„Sb.“ čárku, aby bylo dosaženo úplné citace právního 

předpisu. 

 

13. K § 15 odst. 2 

S ohledem na znění návětí doporučujeme v písmenech a) a 

d) vypustit slova „další osoba“. 

Dále doporučujeme v písmenech b) a c) nahradit odkaz 

„podle odst. 2 písm. a)“ odkazem „podle odstavce 2 písm. 

a)“, neboť v tomto případě nelze užít zkratky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 
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14. K § 16 odst. 1 

Upozorňujeme, že problematika datových formátů a 

datových rozhraní je upravena v § 11 návrhu, a proto 

doporučujeme v písmenu g) nahradit odkaz „podle § 12“ 

odkazem „podle § 11“. 

V písmenu i) doporučujeme nahradit slovo „písmene“ 

slovem „písmen“, protože se jedná o odkaz na více písmen, a 

proto je nutné užít množného čísla. 

V neposlední řadě podotýkáme, že odkaz „CELEX: 

32013L0059“ by měl být podle čl. II odst. 1 přílohy č. 5 k 

LPV umístěn již za zněním odstavce 1, nikoli až na konci 

celého § 16 návrhu. 

 

 

 

15. K § 18 

Doporučujeme zkrátit nadpis na „Změny související 

s monitorováním radiační situace na pracovišti se zdrojem 

ionizujícího záření“, neboť jeho další komponenty 

nepovažujeme za nezbytné, naopak podle našeho názoru činí 

nadpis příliš dlouhým, a tudíž nepřehledným. 

Dále doporučujeme na konci odstavce 1 písm. a) doplnit 

slovo „nebo“, jelikož podle čl. 42 odst. 1 LPV se při více 

možnostech vyjádřených v pododstavcích spojka „nebo“, 

před níž se píše čárka, klade mezi poslední dvě možnosti. 

 

16. K § 19 

Doporučujeme doplnit nadpis o slova „v oblasti 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno 

Domníváme se, že z citovaného čl. LPV  

postup navržený MSP výslovně nevyplývá a 

řešení ze strany SÚJB je v souladu s LPV i 

s námi sledovanou praxí použitou v  jiných 

právních předpisech. 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 
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monitorování radiační situace“, neboť takové znění nadpisu 

je v souladu s § 1 písm. b) návrhu a také patřičně specifikuje, 

o jakou povolovanou činnost se jedná. 

V odstavci 1 písm. i) doporučujeme vzhledem ke znění 

návětí nahradit slovo „rozsahu“ slovem „rozsah“ (akuzativ). 

V odstavci 1 písm. h) doporučujeme invertovat slovo 

„způsobu“ se slovem „předpokládaného“, aby bylo dosaženo 

smysluplné formulace souladné se zněním písmena f). 

V zájmu jednotné stylistiky předpisu doporučujeme v návětí 

odstavce 2 nahradit slovo „nebo“ slovem „a“ a vypustit 

slovo „a“. 

V odstavci 3 doporučujeme za účelem dosažení přehledného, 

správného a kompletního odkazu nahradit jeho stávající 

znění takto: „Program monitorování podle přílohy č. 1 části 

1 písm. a) bodu 5 a části 2 písm. a) bodu 8 zákona se 

vztahuje pouze na monitorování okolí.“ 

 

17. K příloze č. 1 

Upozorňujeme, že není zřejmý rozdíl mezi pojmy „Region 

Česká republika“ a „Česká republika“ u řídké a husté sítě. 

 

18. K příloze č. 4 

Doporučujeme z nadpisu vypustit slovo „vzorku“, neboť se 

v celém předpisu i v samotné příloze č. 4 hovoří pouze o 

pojmu „záznam o odběru“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptujeme 

V textu přílohy bude použit pouze pojem 

Česká republika. 

 

 

 

Akceptováno 
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Ministerstvo školství a tělesné 

výchovy 

1. Obecně: V návrhu není stanoveno/upraveno 

přechodné období pro stávající pracoviště IV. 

kategorie a jaderná zařízení pro uvedení jejich 

programu monitorování do souladu s novou 

vyhláškou. Žádáme doplnit. 

  

2. Obecně: Z pohledu provozovatele jaderného zařízení 

není z návrhu patrné, která měření a vyhodnocení má 

v odpovědnosti provozovatel a která zřizuje a 

provozuje stát. Žádáme doplnit. 

 

 

 

 

 

3. Obecně: V ČR jsou provozovány dva jaderné 

reaktory nulového výkonu (LR-0 v Řeži a VR-1 

v Praze), které mají nulové plynné výpusti a nejsou 

osazeny monitorováním těchto výpustí. Z návrhu 

plyne, že budou muset být vybaveny stejným 

systémem monitorování jako reaktor vyššího výkonu. 

Budou-li tyto požadavky uplatňovány i na reaktory 

nulového výkonu, bude to pro ně likvidační. Řešením 

je dle našeho názoru implementace odstupňovaného 

přístupu dle výkonu jaderného zařízení, případně i 

jiných kritérií. Žádáme upravit ve smyslu shora 

uvedeném. 

  

Vysvětleno 

Problematika přechodu nejenom držitelů 

povolení pro provoz jaderného zařízení a 

pracoviště IV. kategorie je řešena komplexně 

v novém atomovém zákoně – viz § 229 odst. 1. 

 

Vysvětleno 

Primární povinnost k monitorování držitele 

povolení a státních institucí je stanovena 

v atomovém zákoně (viz § 150 odst. 2, § 216, 

217, 218, 220, 221, 222 a 223), jak vyplývá 

z obecného legislativního požadavku na tvorbu 

předpisů, a to, že povinnosti lze ukládat toliko 

zákonem. 

 

Vysvětleno 

Povinost držitelů povolení k provozu 

jaderných zařízení  provádět monitorování 

vyplývá z atomového zákona (§ 150 odst.1). 

Vyhláška pouze upravuje podrobnosti a 

nemůže se od této zákonné povinnosti 

odchýlit. 

Ministerstvo vnitra Doporučující připomínka:  
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K § 15 odst. 3: 

Ustanovení doporučujeme vypustit, neboť překračuje 

rámec zákonného zmocnění obsaženého v § 149 odst. 6 

písm. b) návrhu nového atomového zákona. Podle něj totiž 

může prováděcí právní předpis stanovit pouze „kritéria pro 

výběr dalších osob pro provádění monitorování radiační 

situace“, nikoli postup pro případ, že tyto osoby stanoveným 

kritériím vyhoví. 

 

 

Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 

 

K § 4 odst. 2: 

 Navržená podoba předmětného ustanovení není zcela 

jednoznačně srozumitelná – není totiž patrné, kolik kategorií 

monitorovacích sítí vlastně je. Doporučujeme proto vyjasnit, 

zda kategorie v písm. a) a b), v nichž jsou v každém uvedeny 

dvě, a v písm. c), kde jsou zmíněny hned tři, jsou samostatné 

kategorie (a tedy v celém odstavci 2 by jich bylo sedm), 

nebo jde o určité podkategorie. S ohledem na komentář 

k tomuto ustanovení ve zvláštní části odůvodnění 

doporučujeme i v normativním textu rozlišit, že jde o různé 

kategorizace podle různých účelů.     

 

K § 16 odst. 2: 

Ustanovení je podle našeho mínění nejasně 

formulované. Co národní program monitorování obsahuje, 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 
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stanoví již odstavec 1, v tomto případě především písm. c) a 

d). Pokud je cílem ustanovení stanovit, že tyto dvě konkrétní 

skupiny údajů se vyznačují v digitalizovaném mapovém 

podkladu, mělo by to být uvedeno jednoznačně. Nabízí se 

totiž opačný výklad, že vyznačení v digitalizovaném 

mapovém podkladu je podmínkou zařazení daných údajů do 

národního programu monitorování. 

 

 

Ministerstvo zahraničních 

věcí 

Bez připomínek  

Ministerstvo zdravotnictví Bez připomínek  

Ministerstvo zemědělství Doporučujeme v úvodní větě za slova „atomový zákon“ 

doplnit slova „(dále jen „zákon“)“. 
Akceptováno 

 

Ministerstvo životní prostředí 1. Na str. 35, pod tabulkou č. 5, v příloze č. 3 

navrhované vyhlášky žádáme doplnit text vysvětlivky a), 

a to o text: „… a zprávy WARRAD s frekvencí 1/2 

hodiny…" 

 

Tedy vysvětlivka včetně doplnění v plném znění: „… z 

vybraných měřících míst se předávají meteoinformace s 

frekvencí 1 hodina a zprávy WARRAD s frekvencí 1/2 

hodiny…“  

 

2. V Odůvodnění na str. 55 požadujeme upřesnit 

formulaci ve druhém odstavci shora, takže bude znít 

takto: „… po dobývání, úpravě a zušlechťování 

radioaktivního nerostu nebo jiné hornické činnosti 

Vysvětleno 

Tabulka číslo 5 je k havarijnímu monitorování 

a poznámka pod tabulkou se však týká jen 

vybraných míst a meteosituace. Zprávy 

WARRAD jsou generovány jen některými 

měřicími místy této sítě. Navíc zprávy 

WARRAD jsou interním opatřením/postupem 

Českého hydrometeoroligického ústavu, proto 

není účelné je uvádět v obecně závazném 

prvním předpisu.  

 

Akceptováno 

Text bude upraven v souladu s textem 

atomového zákona. 
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zaměřené na výskyt radioaktivního nerostu.“ Slovo 

odpadu v předloženém textu je nahrazeno slovem nerostu 

a slovo doprovázené je nahrazeno slovy zaměřené na. 

Obdobně požadujeme upravit větu na str. 56 v odstavci 

D. Dopady na životní prostředí. 

 

3. V Příloze č. 1 návrhu vyhlášky, str. 16 materiálu, je 

do husté monitorovací sítě zařazeno „okolí odvalu, 

odkaliště, jiného zbytku po dobývání podle § 88, odst. 4 

zákona“. Vzhledem k nedokončené proceduře 

schvalování zákona není možné prověřit odkaz na § 88, a 

tedy to, co se rozumí pojmem dobývání podle atomového 

zákona. 

 

4. § 12: 

 

V ust. odst. 1 písm. e) doporučujeme zvážit, zda musí být 

čárky za slovy „zveřejňuje“ a „data“, neboť se 

domníváme, že text mezi interpunkčními znaménky 

nemusí nutně být chápán jako vložený, ale mohl by být 

přirozenou součástí věty. 

 

5. § 16: 

 

V ust. odst. 1, písm. g), i) a j) doporučujeme vložit čárku 

na konec daných ustanovení. 

 

V ust. odst. 1 písm. k) doporučujeme nahradit čárku 

tečkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno 

Lze ověřit v průběhu schvalovacího procesu, 

zda text bude zachován v navržené podobě.  

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

Návrh na úpravu přijat modifikovaně v podobě 

návrhu z Ministersva spravedlnosti. 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

Úřad vlády ČR Bez připomínek  
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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 částečně splnil formální náležitosti týkající se 

vykazování souladu se závazky vyplývajícími pro Českou 

republiku z jejího členství v Evropské unii, 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. 

V odůvodnění vyhlášky není uvedena relevantní právní 

úprava EU, která se na danou oblast vztahuje, ačkoliv návrh 

vyhlášky je vůči EU právním předpisům implementační. 

Dále pak ve zhodnocení souladu mj. s předpisy Evropské 

unie chybí jakékoliv konstatování souladu s příslušnými 

předpisy. 

Požadujeme toto doplnit. 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 

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

2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní 

standardy ochrany před nebezpečím vystavení 

 

 

 

 

Akceptováno 

Odůvodnění vyhlášky bude ve smyslu 

připomínky patřičně upraveno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

Text vyhlášky a rozdílová tabulka bude ve 

smyslu připomínek zrevidovány a upraveny. 
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ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 

89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 

97/43/Euratom a 2003/122/Euratom 

 Konsolidované znění Smlouvy o založení 

Evropského společenství pro atomovou energii 

Připomínky a případné návrhy změn:  

K § 3:  

V rozdílové tabulce (dále jen „RT“) je uvedeno, že dotčený 

paragraf je implementační mj. vůči článku 35 

konsolidovaného znění Smlouvy o založení Evropského 

společenství pro atomovou energii (dále jen „Smlouva o 

založení EURATOM“) a článku 67 směrnice Rady 

2013/59/Euratom (dále jen „Směrnice“). Podle našeho 

názoru je však předmětný paragraf implementační pouze 

vůči čl. 72 dané směrnice. Článek 35 Smlouvy o založení 

EURATOM stanoví požadavek na zřízení „zařízení“ – tedy 

monitorovací zařízení ve smyslu technickém. V tomto 

smyslu se podle našeho názoru tudíž nejedná o obsahovou 

shodu se zněním § 3. Zároveň čl. 67 Směrnice stanoví 

monitorovací, vyhodnocovací a oznamovací povinnosti 

v odst. 1, resp. monitorovací a informační povinnosti 

v odstavci 2. Ani v tomto případě se však podle nás obsah 

evropské úpravy nekryje s navrhovaným obsahem vyhlášky. 

Požadujeme proto vypustit ustanovení čl. 35 Smlouvy o 

založení EURATOM a čl. 67 Směrnice z RT a neuvádět 

celexové číslo Smlouvy o založení EURATOM pod 

ustanovením § 3 návrhu. 
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K § 6, 7, 9, 15 a 19: 

Obdobně požadujeme neuvádět v RT ustanovení čl. 35 

Smlouvy o založení EURATOM i u shora uvedených 

ustanovení návrhu. Nadto požadujeme pod ustanoveními § 6, 

§ 7, § 9 a § 15 neuvádět celexové číslo Smlouvy o založení 

EURATOM. 

K § 10: 

RT obsahuje čl. 66 odst. 3 Směrnice. Dané znění ale 

odpovídá ve skutečnosti odst. 2 předmětné směrnice. Dále 

pak písm. d) vychází z odst. 3, jehož znění ale v RT chybí 

zcela. Kromě toho odst. 2 (podle RT odst. 3) stanoví 

povinnost určení činností, u kterých se provede posouzení 

dávek ozáření jednotlivců z obyvatelstva. Tomuto však 

neodpovídá žádné ustanovení v odpovídajícím § 10 

vyhlášky. Požadujeme vysvětlení, popř. upravení RT. 

K § 14: 

I zde se vyskytuje stejný problém jako v případě první 

připomínky – doporučujeme tedy vyjmout odkaz na článek 

35 Smlouvy o založení EURATOM z RT a neuvádět 

celexové číslo Smlouvy o založení EURATOM pod 

ustanovením § 14. Dále se domníváme, že dané ustanovení 

není implementační ani vůči čl. 68 Směrnice, která stanoví 

povinnosti provozovatele. Požadujeme vysvětlit. Dále z RT 

nevyplývá, že v případě čl. 39 se jedná o ustanovení 

Směrnice. Požadujeme napravit. 

K § 16: 

S odkazem na dříve uvedené požadujeme i zde vyjmout 
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odkaz na čl. 35 Smlouvy o založení EURATOM z RT (pro 

úplnost dodáváme, že v RT a znění vyhlášky chybí vůči čl. 

35 celexové číslo). Stejné požadujeme i pro čl. 66 Směrnice, 

jehož předmětem je četnost monitoringu a nemá obsahovou 

vazbu na znění § 16. 

 

Bezpečnostní informační 

služba 
Bez připomínek 

 

Český báňský úřad 

Bez připomínek 

 

Český statistický úřad 

Bez připomínek 

 

Český telekomunikační úřad 

Bez připomínek 

 

Český úřad zeměměřický a 

katastrální 
Bez připomínek 

 

Energetický regulační úřad 

Bez připomínek 

 

Hlavní město Praha 

Bez připomínek 
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Krajský úřad Jihočeského 

kraje 
Bez připomínek 

 

Krajský úřad 

Jihomoravského kraje 
Bez připomínek 

 

Krajský úřad Karlovarského 

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 
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Krajský úřad Plzeňského 

kraje 
Bez připomínek 

 

Krajský úřad Středočeského 

kraje 
Bez připomínek 

 

Krajský úřad Ústeckého kraje 

Bez připomínek 

 

Krajský úřad Zlínského kraje 

Bez připomínek 

 

Národní bezpečnostní úřad 1. K § 10 odst. 6 návrhu vyhlášky. 

Doporučujeme v předmětném ustanovení návrhu vyhlášky 

nahradit slovo „pod“ slovem „po“. 

 

Odůvodnění: 

Doporučujeme stanovit přesnou dobu, po kterou má měřící 

laboratoř povinnost uchovávat záznamy v případě činnosti 

prováděné v souvislosti s havarijním monitorováním při 

radiační havárii. Nedoporučujeme tedy ponechat 

navrhovanou neurčitou dobu „pod dobu 30 let“. 

 

 

2. K § 15 odst. 2 písm. b) a c) návrhu vyhlášky. 

Doporučujeme uvést citaci příslušných odstavců, resp. 

pododstavců v rámci předmětných ustanovení návrhu 

vyhlášky do souladu s čl. 71 Legislativních pravidel vlády. 

Konkrétně doporučujeme v § 15 odst. 2 písm. b) slova „odst. 

2 písm. a)“ nahradit slovy „odstavce 2 písm. a)“ a v § 15 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 
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odst. 2 písm. c) slova „odst. 2 písm. a)“ nahradit slovy 

„odstavce 2 písm. a)“. Takto navrhovanou úpravou dojde 

mimo jiné též k obdobné citaci, která je použita v § 14 odst. 

3 návrhu vyhlášky. 

 

 

3. K § 16 odst. 1 návrhu vyhlášky. 

Čistě z formálního hlediska ve vztahu k členícím 

znaménkům doporučujeme zajistit jednotnou úpravu v rámci 

celého textu návrhu vyhlášky. Konkrétně doporučujeme 

v předmětném ustanovení na konci písmene d) středník 

nahradit čárkou, na konci písmene g) a i) doplnit čárku, a na 

konci písmene k) nahradit čárku tečkou. 

 

Odůvodnění: 

Doporučujeme upravit předmětné ustanovení výše 

naznačeným způsobem a zajistit tak jednotnost používání 

členících znamének v rámci celého textu návrhu vyhlášky. 

Obdobně doporučujeme odstranit tento nedostatek např. v § 

10 odst. 2 návrhu vyhlášky, kde se jeví jako vhodné na konci 

písmene c) doplnit čárku. Dále nad rámec uvedeného 

upozorňujeme, že na konci úvodních částí ustanovení, která 

jsou členěna na pododstavce, je v některých případech 

použita dvojtečka a v některých případech nikoli. V úvodní 

části předmětného ustanovení je dvojtečka použita, přestože 

např. v § 10 odst. 2 návrhu vyhlášky dvojtečka na konci 

úvodní věty tohoto ustanovení chybí, přestože pododstavce 

obdobně obsahují uzavřený výčet. 

 

4. K § 19 odst. 2 návrhu vyhlášky. 

Doporučujeme v úvodní části předmětného ustanovení zrušit 

slovo „a“, neboť jde zjevně o jeho nadbytečné užití.  

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 
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5. K § 19 odst. 3 návrhu vyhlášky. 

Doporučujeme v předmětném ustanovení slovo „bod“ 

nahradit slovem „část“, a to v případě prvního a třetího 

výskytu tohoto slova v rámci ustanovení § 19 odst. 3 návrhu 

vyhlášky. 

 

Odůvodnění: 

S cílem zajistit jednoznačné označení odkazu na příslušnou 

část přílohy č. 1 k návrhu vyhlášky doporučujeme užít pro 

základní nadpisy v rámci této přílohy označení část, nikoli 

bod, čímž se zabrání shodnému označování jednotlivých 

částí dané přílohy. Při zachování navrhovaného označování 

příslušných částí přílohy č. 1 návrhu vyhlášky by tak 

docházelo k použití označení „bod“ hned pro dvě různé 

úrovně v rámci členění této přílohy. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Akceptováno 
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Správa státních hmotných 

rezerv 
Bez připomínek 

 

Úřad pro ochranu osobních 

údajů 
Obecně 

Úřad pro ochranu osobních údajů uplatňuje připomínky, a to 

včetně zásadních, zejména k osobním údajům. 

K důvodové zprávě nebo odůvodnění 

Část F obecné části odůvodnění, zhodnocení dopadů 

navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 

osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné přepracovat. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená 

zpracování osobních údajů. Odůvodnění uvádí: „Navrhované 

řešení nemá žádný vliv na ochranu soukromí, ani na ochranu 

osobních údajů.“ Ve skutečnosti například § 15 odst. 1 nebo 

§ 16 odst. 1 písm. a) zpracování osobních údajů stanovuje. 

K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 

k ochraně soukromí a osobních údajů slouží tento postup: 

Nejprve je nutno explicitně konstatovat, zda osnova zakládá 

nějaké nové zpracování osobních údajů; pokud ano, je třeba 

uvést jeho základní parametry: specifický účel, kategorie 

zpracovávaných osobních údajů, veřejnost zpracování, jeho 

částí nebo výstupů ze zpracování zakládaného navrhovanou 

regulací a lhůty pro uchování osobních údajů. 

 

Neakceptováno 

Návrh vyhlášky neukládá nově zpracování 

osobních údajů oproti stávající púrávní úpravě 

(zákon č. 18/1997 Sb. a vyhl. č. 319/2002 Sb.). 

Navíc připomínkovatelem uváděný § 15 a § 16 

jako příklad špatně zdůvodněného zpracování 

osobních údajů je prováděcím ustanovením k § 

149 odst. 6 nového atomového zákona. 

Ustanovení  § 149, jehož obsahem je mimo 

jiné výčet osob provádějících monitorování 

(např. SÚJB, správní orgány) včetně již 

citovaného odstavce 6, zmocňuje prováděcí 

předpis  k určení i dalších osob k provádění 

monitorování. Prováděcí právní předpis tak 

v souladu se  zmocněním stanovuje další osoby 

podílející se na monirotvání radiační situace, 

fakticky se jedná o právnické osoby; není tedy 

zřejmé, o jaké narušení ochrany soukromí a 

osbních údajů by se mohlo jednat. 

Prováděcí právní předpis nemúže upravovat 

záležitosti nad rámec stanovený zákonem a 

pouze blíže stanoví podrobnosti zákona. 

Podrobné zhodnocení dopadů zákona ve 

vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

bylo provedeno v důvodové zprávě 

k atomovému zákonu včetně problematiky 

monitorování radiační situace. 

V následné reakci ÚOOÚ na vysvětlení 
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Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující 

zpracování osobních údajů. V takovém případě je třeba 

jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření × zmenšení 

zpracování, uvést klíčový měněný parametr (např. délka 

lhůty uchování osobních údajů, rozšíření počtu nebo rozsahu 

jednotlivých údajů/údajových položek). 

Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se 

slovní vyjádření obsahu dotčených oprávnění podle zákona o 

ochraně osobních údajů a popíše, pokud možno i vyhodnotí 

za použití běžně používaných kvalifikačních kritérií, zásah 

do každého z těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda 

navrhovaná regulace představuje zvláštní úpravu některé 

povinnosti nebo oprávnění subjektu údajů a kvalifikační 

hodnocení takové změny, pokud to lze. V popisu jiných 

dopadů na soukromí se uvede jednak obecně používané 

označení dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné označení 

nebo popis zásahu. Pokud se předpokládá nebo dokonce 

přímo zamýšlí návaznost na jiná, ať již existující, nebo 

souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování osobních 

údajů, vyhodnotí se, zda jde prostou výměnu, nebo zda bude 

či má být dosahováno synergického efektu. 

Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje 

nebo vzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu 

nebo zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se vyhodnotí 

kvalita osobních údajů, jež mají být zpracovávány; pro 

hodnocení se použijí parametry jako obecný požadavek na 

kvalitu, zejména ve vztahu k možným právním důsledkům, 

spolehlivost zdroje, stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou 

pro to dány podmínky, rovněž formy a periodicita 

aktualisace a parametry specifické pro upravované 

zpracování osobních údajů. Uvedou se základní 

předkladatele konstatuje, že vysvětlení 

nepříjímá , protože má jiný názor na účelnost a 

vhodnost navržených změn. 
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protiopatření, která zajišťují ochranu osobních údajů, a to jak 

specifická, tak i obecná podle zákona o ochraně osobních 

údajů. 

Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé 

projevy; popis se uvádí, i pokud navrhované řešení 

zachovává již právně existující zpracování osobních údajů a 

parametry práva na ochranu osobních údajů. Je-li shledáno, 

že existují změny ve zpracování osobních údajů, popíší se a 

zhodnotí záruky pro ochranu osobních údajů; přednostně a 

v úplnosti se popíší postupy a instituty; není-li jich, pak se 

vyhodnotí, zda a v jaké míře se použijí záruky a opatření 

podle obecného zákona o ochraně osobních údajů a jiného 

zákona obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je třeba převzít. 

K jednotlivým ustanovením 

V příloze č. 4 se na všech místech slova „Jméno a příjmení 

osoby“ nahrazují slovy „Jméno člověka“.  

 

Podle § 77 odst. 1 NOZ je příjmení součástí jména. Uvádění 

této kategorie osobního údaje je tedy nadbytečné. Osoby 

jsou rovněž právnické. Lze upozornit na to, že podle § 19 

odst. 1 NOZ je novým ústředním pojmem „člověk“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno 

Již v průběhu přípravy nového atomového 

zákona byla původní veze textu zákona při 

použití pojmu člověk namísto fyzická osoba 

rozporována legislativními orgány a byl do 

zákona zavedeno použití pojmu fyzická osoba. 

Prováděcí předpis by měl sledovat pojmosloví 

zákona, který provádí.  

Úřad pro normalizaci, 

metrologii a státní 

zkušebnictví Bez připomínek 
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V Praze dne 24. srpna 2017 

 

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