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V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

Vyhláška o umístění jaderného zařízení 

 

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

bezpečnost dne 20. 11. 2015, s termínem dodání stanovisek do 11. 12. 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

Český báňský úřad K § 3 odst. 1 písm. b) bodu 1 a k § 14 

ČBÚ doporučuje v § 3 odst. 1 písm. b) bodu 1 návrhu 

slovo „explozí“ nahradit slovem „výbuchů“ a současně 

slova „způsobených člověkem“ nahradit slovy „mající 

původ v činnosti člověka“. Obdobnou úpravu 

doporučuje ČBÚ provést v nadpise § 14 a rovněž v textu 

§ 14. 

Odůvodnění: V souladu s čl. 40 odst. 4 Legislativních 

pravidel vlády je dle názoru ČBÚ vhodnější ve vyhlášce 

používat českého pojmu „výbuch“ než původem cizí 

slovo „exploze“. Použití českého výrazu je příhodnější i 

s ohledem na vládní návrh „nového“ atomového zákona 

(sněmovní tisk č. 560), který pojem „výbuch“ používá 

(např. § 49 odst. 1 písm. k), kdežto termín „exploze“ 

nikoliv. Samotný výbuch či požár nemusí být přímo 

způsoben člověkem, ale až vnějšími vlivy v návaznosti 

na činnost člověka. Z tohoto důvodu dává ČBÚ 

předkladateli ke zvážení použití obratu „mající původ 

v činnosti člověka“. 

AKCEPTOVÁNO 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9EB55RJ)



2 

 

K § 7 odst. 1 písm. d) 

ČBÚ doporučuje v § 7 odst. 1 písm. d) návrhu na konci 

bodu 3 nahradit slovo „a“ čárkou  

a vložit nový bod ve znění: 

„4. vliv povrchových důlních vod, včetně vzájemného 

možného ovlivnění s umisťovaným jaderným zařízením, 

pokud se v území nacházejí a“. 

Dosavadní bod 4 pak v návaznosti na úpravu označit 

jako bod 5. 

Odůvodnění: Vliv důlních vod, zejm. v případě 

potenciálního umístění jaderného zařízení v oblasti 

stávajících důlních děl, resp. starých důlních děl, může 

být nezanedbatelný. Současně platí, že neoprávněné 

odvedení povrchové, podzemní nebo jiné vody do 

důlních vod je přestupkem na úseku ochrany a využití 

nerostného bohatství. Vodní zákon otázku důlních vod 

výslovně upravuje (např. § 21, 22, 38, 39, 125a apod.), 

přičemž posouzení vlivu  

a vzájemného ovlivnění důlních vod a umisťovaného 

jaderného zařízení předkládaný návrh vyhlášky 

neobsahuje. Stávající body § 7 odst. 1 písm. d) podle 

názoru ČBÚ totiž všechny možnosti, k nimž by se mělo 

přihlédnout, nezahrnují, neboť primárně směřují 

k povodním způsobeným vodními toky (v případě 

povrchových důlních vod už z důvodu jejich vzniku 

např. nepůjde o přirozený tok). 

NEAKCEPTOVÁNO 

V ustanovení § 7 odst. 1 je v písmeni a) uvedena 

povinnost „hodnotit možnost zaplavení pozemku 

jaderného zařízení“. Tato povinnost se z povahy věci 

vztahuje na zaplavení pozemku jakýmikoli vodami 

bez rozdílu, není tedy nutné zmiňovat explicite důlní 

vody, resp. by takový přístup vyvolával potřebu 

konkretizace i pro jiné případy, jinak by byl 

nesystematický. 

 

V tomto smyslu bude doplněna důvodová zpráva. 

 

K § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 

ČBÚ doporučuje v § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 návrhu za 

slovo „podzemní“ vložit slova „ , včetně důlní“. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Kontext "podzemních vod" je dán dostatečně 

zákonem o vodách, z jehož § 4 odst. 2 jasně plyne, že 

důlní vody mohou být součástí jak povrchových, tak 
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Odůvodnění: Podle ustanovení § 4 odst. 2 vodního 

zákona se důlní vody považují pro účely cit. zákona za 

vody povrchové, popřípadě podzemní, přičemž otázku 

důlních vod zákon výslovně upravuje (např. § 21, 22, 38, 

39, 125a apod.). Atomový zákon toto vymezení 

neobsahuje a aplikace § 4 vodního zákona je proto ne 

zcela jednoznačná. Vliv důlních vod, zejm. v případě 

potenciálního umístění jaderného zařízení v oblasti 

stávajících důlních děl, resp. starých důlních děl, může 

být přitom nezanedbatelný. ČBÚ z uvedeného důvodu 

považuje za vhodné doplnit do předmětného ustanovení 

vyhlášky důlní vody obdobně, jako jsou v § 8 odst. 1 

písm. a) bodě 1 uvedeny vody minerální. 

podzemních vod. 

Navržená úprava by byla nad to nekonzistentní a 

podobnou úpravu by bylo nutno provést u všech 

relevantních zmínek o podzemních vodách. I proto se 

navržená úprava jeví jako nadbytečná. 

 

V tomto smyslu bude doplněna důvodová zpráva. 

 

K § 14 odst. 1 písm. a) bodu 2 

ČBÚ doporučuje v § 14 odst. 1 písm. a) bodu 2 návrhu 

slova „průmyslových odpalů“ nahradit slovy „používání 

nebo ničení výbušnin, střeliva nebo munice“. 

Odůvodnění: Slovní spojení „průmyslový odpal“ právní 

předpisy Český republiky neužívají. V zájmu zajištění 

právní jistoty považuje ČBÚ za vhodnější nahradit 

uvedené spojení pojmy používanými v technické praxi i 

v právních předpisech. Výše navržená úprava znění 

vychází z předpokladu, že slovem „odpal“ měl 

předkladatel na mysli přivádění k výbuchu látek třídy 1 

podle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě 

nebezpečných věcí (ADR), potažmo Doporučení OSN 

pro přepravu nebezpečných věcí. 

AKCEPTOVÁNO 

Nové znění § 14 odst. 1 písm. a) bodu 2 je: 

„rizika plynoucí z používání nebo ničení výbušnin, 

střeliva nebo munice a důlních otřesů“. 
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K § 15 odst. 1 

ČBÚ doporučuje v § 15 odst. 1 návrhu na konci písm. i) 

nahradit slovo „a“ čárkou, na konci písm. j) nahradit 

tečku slovem „a“ a doplnit nové písm. k) s poznámkou 

pod čarou č. 2,  

ve znění: 

„k) ochranných pilířů jam, celíků a pásem povrchových a 

důlních objektů2). 

2) Vyhláška č. 415/1991 Sb., o konstrukci, vypracování 

dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků  

a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů, ve 

znění pozdějších předpisů.“. 

Odůvodnění: ČBÚ považuje za vhodné doplnit do 

předmětného ustanovení vedle již obsažených 

ochranných nebo bezpečnostního pásem rovněž 

ochranné pilíře jam, celíky  

a pásma povrchových a důlních objektů, jejichž ochranu 

stanoví vyhláška č. 415/1991 Sb. Bez jejich posouzení 

by nejen došlo ke kolizi s uvedenou vyhláškou, ale zejm. 

k možnému budoucímu negativnímu ovlivnění 

ochranných pásem a současně bezpečnosti 

umisťovaného jaderného zařízení (zejm. v případě 

umístění zařízení při využití stávajících důlních jam). 

Přestože ostatní písmena v § 15 odst. 1 návrhu 

specifikaci právních předpisů stanovících ochranná nebo 

bezpečnostní pásma neobsahují, dává ČBÚ předkladateli 

na zvážení uvést odkaz na vyhlášku v poznámce pod 

čarou, a to z důvodu upřesnění povrchových objektů, 

jejichž ochranná pásma mají být posuzována. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 

Poznámka pod čarou nebude použita. Jedná se o praxi 

dlouhodobě kritizovanou Ústavním soudem a tyto 

odkazy často zastarávají. Navíc v tomto případě by 

musela být poznámka pod čarou uvedena ke každému 

bodu, jelikož všechny obsahují podobné pojmy jiných 

právních úprav. Odkaz lze uvést v odůvodnění. 

 

Ministerstvo financí 1. V souvislosti s § 1 máme určité pochybnosti, zda je VYSVĚTLENO 
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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, protože jsme názoru, že 

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.  

 

Jedná se o obvyklou formulaci pro transpoziční 

předpisy, jak je vyžadována čl. 48 odst. 3 

Legislativních pravidel vlády, adaptovanou na 

specifickou situaci SÚJB, který je gestorem 

transpozice předpisů vzešlých z dílny Evropského 

společenství pro atomovou energii (zkratka 

„Euratom“ je vymezena již v novém atomovém 

zákoně, proto je dle čl. 44 odst. 1 Legislativních 

pravidel vlády užívána i v prováděcí vyhlášce). Část 

ustanovení vyhlášky je v tomto případě transpoziční 

vůči požadavkům směrnic Euratomu, což je běžný jev 

též u transpozice směrnic EU. Atomový zákon 

obsahuje obecná transpoziční ustanovení, která jsou 

pak dále rozváděna v prováděcím předpisu. 

V některých případech jsou požadavky směrnic 

Euratomu natolik detailní a technicistní, že není 

vhodné je transponovat formou zákona. 

Odbor kompatibility proti tomuto postupu nemá 

námitek. 

 

V souvislosti s § 1 písm. a) doporučujeme zvážit 

zavedení legislativní zkratky „(dále jen „území k 

umístění“)“, kterou nepovažujeme za příliš vhodnou, 

byť se tento obrat v návrhu vícekrát vyskytuje. Tato 

legislativní zkratka užitá v dalším textu neinformuje o 

tom, co má být na území umístěno, protože pojem 

„jaderné zařízení“, který je v souvislosti s územím, kde 

má být toto zařízení umístěno, určující, se v ní ztrácí.  

Doporučujeme proto tuto legislativní zkratku nezavádět 

a užívat v celé vyhlášce plný obrat „území k umístění 

jaderného zařízení“. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Účelem legislativní zkratky je zkrátit častěji užívaný 

text a zpřehlednit tak formálně text navrhovaného 

předpisu tím, že bude eliminováno nadměrné 

opakování téhož slovního spojení či části věty. Dle čl. 

44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády má být 

legislativní zkratka zavedena takovým způsobem, aby 

bylo jednoznačně určitelné, ke kterému slovnímu 

spojení se zavedená legislativní zkratka vztahuje. 

Není tedy nezbytné, aby byly legislativní zkratkou 

vystiženy (všechny) pojmové znaky zkracovaného 

úsloví, jak se zřejmě domnívá připomínkovatel. 

Ostatně takový přístup by v mnoha případech zcela 
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 vyloučil možnost jakéhokoli zkracování textu. 

Namísto o důvodové zprávě je třeba hovořit o 

odůvodnění návrhu vyhlášky (viz čl. 16 odst. 4 ve 

spojení s čl. 14 Legislativních pravidel vlády) 

 

AKCEPTOVÁNO 

2. V § 2 písm. a) doporučujeme vložit za slova „po 

umístění“ slova „jaderného zařízení“. 

 

AKCEPTOVÁNO 

3. V § 3 odst. 1 písm. a) bod 1 doporučujeme za slovo 

„zlom“ doplnit slova „zemské kůry (dále jen „zlom“)“, 

neboť je podle našeho názoru třeba specifikovat, o jaký 

zlom se jedná. 

AKCEPTOVÁNO 

§ 3 odst. 1 písm. a) bod 2 bude znít následovně: 

porušení území k umístění zlomem v zemské kůře 

(dále jen „zlom“). 
 

 

 

 

4. V odstavci 5 písm. d) není jasné, o jaké „přístrojově 

zjištěné  

a zaznamenané údaje“ se jedná. 

VYSVĚTLENO 

„Přístrojově zaznamenaná zemětřesení“ jsou ta, která 

byla zjištěna provozovanými seismickými stanicemi 

v regionálních a lokálních seismických sítích (např. 

http://sid.ipe.muni.cz/) na rozdíl od historicky 

starších, pro které toto není k dispozici. 

Důvodová zpráva bude doplněna v tomto smyslu. 

5. V § 5 písm. a) je užit obrat „do vzdálenosti 300 km od 

hranice pozemku jaderného zařízení“.  

 

V souvislosti s tímto ustanovením však doporučujeme 

formulovat písmeno a) takto: 

 

NEAKCEPTOVÁNO 

Vysvětlení: Pojem „pozemek jaderného zařízení“ je 

definovaný v § 2 písm. a), v době hodnocení zde 

jaderné zařízení ještě není (pokud jde o prvotní 

hodnocení) fyzicky umístěno. Zavedení legislativní 

zkratky je tedy zbytečné. 
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„a) být prováděno do vzdálenosti 300 km od hranice 

pozemku, na kterém je umístěno jaderné zařízení (dále 

jen „pozemek jaderného zařízení“)“.  

Upozorňujeme na to, že obrat „od hranice pozemku 

jaderného zařízení“ je zřejmě třeba užít i v dalších 

případech, kdy jde o stanovení určité vzdálenosti od 

pozemku, na kterém je jaderné zařízení umístěno.  

 

Konkrétně se jedná hned o následující písmeno b), § 6 

odst. 1 písm. c) a odstavec 2 písm. a), § 9 odst. 1 písm. 

b) bod 1 a 2 a odstavec 3 písm. a), § 12 písm. b), kde 

však navrhujeme celkovou reformulaci ustanovení bez 

jeho členění do písmen – viz níže -, dále § 14 odst. 1 

písm. b), § 16 písm. a) bod 3 a § 17 písm. a). 

AKCEPTOVÁNO 

Druhá část věty bude vypuštěna, nové znění § 5 písm. 

a) bude: 

„být prováděno do vzdálenosti 300 km“. 
Vysvětlení: Oblast, pro kterou je prováděno 

hodnocení území, je obecně vymezena v § 4 odst. 4. 

Z tohoto ustanovení jednoznačně plyne, že hodnocení 

se provádí pro samotný pozemek jaderného zařízení a 

pak dále nejméně do vzdálenosti výslovně stanovené 

touto vyhláškou.  

6. V § 8 odst. 2 není jasný pojem „útvar podzemních vod“. 

Klademe otázku, zda se nejedná spíše o zásoby 

podzemních vod, zmiňované v důvodové zprávě? Má-li 

být tento pojem zachován, je nutná charakteristika jeho 

obsahu v odůvodnění. 

AKCEPTOVÁNO 

Vysvětlení: Útvary podzemních vod jsou definovány 

zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), a to v § 2 odst. 7 a 

detailněji vyhláškou č. 5/2011 Sb., o vymezení 

hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, 

způsobu hodnocení stavu podzemních vod a 

náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu 

podzemních vod, ve znění vyhlášky č. 264/2015 Sb. 

Vysvětlení bude doplněno do důvodové zprávy. 

7. V souvislosti s § 9 odst. 3 bod 3 a 5 doporučujeme  

v odůvodnění obsahově charakterizovat prosedavé a 

silně bobtnavé základové zeminy, a též tzv. ztekucení 

zemin. 

VYSVĚTLENO 

Ztekucení zemin je v důvodové zprávě vysvětleno na 

str. 27, prosedavost a bobtnavost hornin na str. 28. 

8. V odstavci 3 písm. d) bod 4 doporučujeme slova 

„středně-organické a vysoko-organické“ nahradit slovy 

„středně organické nebo vysoce organické“. 

AKCEPTOVÁNO 
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9. § 12 doporučujeme formulovat takto : 

 

„§ 12 

Přírodní požáry 

 

Posuzování území k umístění jaderného zařízení  

z hlediska přírodních požárů musí hodnotit výskyt  

lesních a jiných souvislých porostů a zemědělsky 

využívaných území /nebyl by vhodnější termín „ploch“?/ 

, které mohou být zdrojem přírodních požárů, do 

vzdálenosti 5 km od hranice pozemku jaderného 

zařízení.“. 

AKCEPTOVÁNO 

10. V § 14 odst. 2 nahradit v závěru odstavce slova „a 

zabezpečení“ slovy „nebo zabezpečení jaderného 

zařízení“. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 

Výčet má být alternativní. Pojem „zabezpečení“ je 

coby legislativní zkratka zaveden již § 1 odst. 1 písm. 

g) návrhu atomového zákona, není tudíž nutno ji 

zavádět znovu. 

11. V § 15 doplnit v úvodní části odstavce 1 slovo „do“. AKCEPTOVÁNO 

12. V § 17 písm. c) bod 3 je třeba doplnit, za jaké období se 

údaje  

o změně osídlení mají využít, zda např. za posledních pět 

let, dvacet let, sto let apod. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Vysvětlení: časový rozsah je obecně pokryt 

ustanovením § 3 odst. 1, tj. jev je sledován pro futuro, 

od počátku životního cyklu jaderného zařízení. 

Změny před zahájením životního cyklu nejsou pro 

posuzování relevantní. 

Vysvětlení bude doplněno do důvodové zprávy. 

13. V § 18 odst. 3 vypustit slova „(písm. a) až q)“ – 

odkazuje se  

na celý odstavec 2. 

AKCEPTOVÁNO 

14. Konstatujeme, že nadpis § 19 je neúnosně dlouhý ve 

snaze postihnout obsah tohoto ustanovení. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Vysvětlení: Po navrhované úpravě by nebylo 
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Doporučujeme zvážit formulaci nadpisu takto:  

 

„Požadavky na rozsah a způsob posuzování území ve 

zvláštních případech“ 

 

s tím, že „zvláštní případy“ stanoví odstavec 1 tohoto 

ustanovení. V jeho textu doporučujeme nahradit na 

prvním řádku slovo „a“ slovem „nebo“. 

konzistentní s logikou názvu ostatních paragrafů. 

Důraz je zde primárně kladen na „zvláštní 

požadavky“. Mimoto je tímto způsobem vystižen 

vztah vůči § 18, který se týká výlučně hlubinných 

úložišť. 

 

  

15. V nadpisu § 20 doporučujeme nahradit slova „ , kterou 

je“ slovem „k“. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Nadpis vystihuje dikci přílohy návrhu atomového 

zákona, znění zmocnění a formální systematiku 

zákona a logiku úpravy – povolovanou činností je 

umístění jaderného zařízení. 

16. V úvodní části písmene a) nahradit slovo „obsahující“ 

slovy „která obsahuje“. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Text je dostatečně jednoznačný a není zřejmý důvod 

navrhované změny. 

17. V § 21 je třeba namísto obratu „dosavadní právní 

předpisy“ uvést konkrétně, podle kterého právního 

předpisu se daná posuzování dokončí. 

AKCEPTOVÁNO 

Ustanovení bude bez náhrady vypuštěno. 

18. V podpisové doložce je třeba vypustit jméno paní 

předsedkyně D. Drábové včetně dovětku „v. r.“, neboť 

paní předsedkyně tuto vyhlášku ještě nepochybně 

„vlastní rukou“ nepodepsala,  

a za slovem „předsedkyně“, popř. „Předsedkyně“ doplnit 

dvojtečku. 

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo kultury K § 15 odst. 1 

Navrhujeme za písmeno h) vložit nové písmeno 

i) ve znění 

„i) ochranného pásma nemovité kulturní 

památky, ochranného pásma nemovité národní kulturní 

AKCEPTOVÁNO 
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památky, ochranného pásma památkové rezervace nebo 

ochranného pásma památkové zóny,“ 

a písmena i) a j) označit jako písmena j) a k). 

Charakter ochranného pásma vymezovaného podle 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, se s 

ohledem na svůj cíl nikterak neliší od ostatních pásem 

zmíněných v tomto ustanovení s tím, že zjevně nejbližší 

je ochrannému pásmu zvláště chráněného území podle § 

37 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

uvedeného jako písm. h). 

Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

Doporučujeme do záhlaví vyhlášky uvést, že se jedná o 

návrh 

AKCEPTOVÁNO 

V 1. větě doplnit, že se jedná o §47 AKCEPTOVÁNO 

V §1 písm. c) doporučujeme zkrátit text takto: 

„požadavky na rozsah a způsob posuzování území 

k umístění“ a uvést jej do souladu s §1 písm. a) a 

zavedeným zkráceným termínem „území k umístění“. 

AKCEPTOVÁNO 

V 2 písm. a) doporučujeme upravit formulaci na: 

„…pozemkem jaderného zařízení část území k umístění, 

ve kterém se bude…“ 

NEAKCEPTOVÁNO 

Druhá část věty hovoří o „části území k umístění“, 

nikoli o území jako celku. Navržená změna by zcela 

změnila smysl definice. 

V §21 navrhujeme zkrátit text takto: „Posuzování území 

k umístění zahájené před dnem nabytí účinnosti…“ a 

uvést jej do souladu s §1 písm. a) a zavedeným 

zkráceným termínem „území k umístění“. 

AKCEPTOVÁNO 

Ustanovení bude bez náhrady vypuštěno. 

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

K § 20 písm. a) bodu 1 

Doporučujeme navrhované znění z hlediska jeho 

srozumitelnosti upravit, a to tak, že za slovo „zaměření“ 

se vloží čárka.  

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo spravedlnosti Obecně k legislativní zkratce „území k umístění“ 

Konstatujeme, že je v několika ustanoveních návrhu 

AKCEPTOVÁNO 
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nedůsledně nakládáno s předmětnou legislativní 

zkratkou. Buď jsou nadbytečně uváděna slova 

„jaderného zařízení“, která v ní však již jsou implicitně 

obsažena, anebo jí naopak část chybí, když návrh hovoří 

prostě o „území“, což je příliš stručné, a tudíž nepřesné a 

málo srozumitelné. Z toho důvodu doporučujeme v § 1 

písm. c), § 16 písm. a) bodu 3, § 18 odst. 2 písm. h), § 20 

písm. b) a § 21 návrhu užívat diskutovanou legislativní 

zkratku odpovídajícím způsobem. 

Obecně ke kumulativním výčtům 

Konstatujeme, že v souladu s čl. 42 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády (dále jen „LPV“), se 

kumulativní výčet vyjadřuje tak, že se mezi poslední dvě 

možnosti vloží slovo „a“, před nímž se čárka nepíše. 

Dále konstatujeme, že v případě, kdy tomuto slovu „a“ 

předchází vedlejší věta vložená, je dle pravidel 

gramatiky třeba tuto nejprve uzavřít čárkou, a teprve 

poté uvést slovo „a“. Tato dvě pravidla doporučujeme 

promítnout do znění § 1 písm. c), § 2 písm. a), § 18 

odst. 2 písm. p) a § 19 odst. 2 písm. b) návrhu. 

AKCEPTOVÁNO 

Obecně k pojmu „zabezpečení jaderného zařízení“ 

Konstatujeme, že se v návrhu opakovaně vyskytuje 

pouhý pojem „zabezpečení“, který je bez slovního 

spojení „jaderného zařízení“ příliš široký, a tudíž 

nesrozumitelný. Z toho důvodu doporučujeme v § 4 odst. 

1 a 4, § 14 odst. 2 a § 20 písm. c) návrhu uvést 

předmětný pojem v plném znění. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Pojem „zabezpečení“ je coby legislativní zkratka 

zaveden již § 1 odst. 1 písm. g) návrhu atomového 

zákona, proto je dle čl. 44 odst. 1 Legislativních 

pravidel vlády užíván i v prováděcí vyhlášce. 

Obecně k vyjádření vzdálenosti 

Konstatujeme, že se v návrhu opakovaně vyskytuje 

vyjádření vzdálenosti: „do vzdálenosti x km“. 

Doporučujeme, aby u všech těchto výskytů byla 

NEAKCEPTOVÁNO 

Oblast, pro kterou je prováděno hodnocení území, je 

obecně vymezena v § 4 odst. 4. Z tohoto ustanovení 

jednoznačně plyne, že hodnocení se provádí pro 

samotný pozemek jaderného zařízení a pak dále 
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doplněna slova „od hranice pozemku jaderného 

zařízení“, neboť bez tohoto dovětku považujeme 

vyjádření vzdálenosti za neúplné, a tím pádem ne zcela 

srozumitelné. 

nejméně do vzdálenosti výslovně stanovené touto 

vyhláškou. 

U ostatních vzdáleností obsažených ve vyhlášce pak 

platí obecné pravidlo § 4 odst. 4. 

K názvu 

Upozorňujeme, že před samotným názvem návrhu 

vyhlášky chybí slovo „Návrh“, které doporučujeme 

doplnit. 

AKCEPTOVÁNO 

K úvodní větě 

Konstatujeme, že se v navrženém znění úvodní věty 

vyskytuje vícero 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 § 24 odst. 7 a § 47 odst. 4 zákona:“. 

AKCEPTOVÁNO 

K § 1 písm. a) 

Doporučujeme nahradit slovo „Euratomu“ slovy 

„Evropského společenství pro atomovou energii“, jelikož 

nelze v právním předpisu rovnou užívat zkratky, aniž by 

byla nejdříve vysvětlena. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Pojem „Euratom“ je coby legislativní zkratka 

zaveden již § 1 odst. 1 návrhu atomového zákona, 

proto je dle čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel 

vlády užíván i v prováděcí vyhlášce. 

K § 3 

V § 3 odst. 1 písm. a) bodu 3 návrhu doporučujeme v 

souladu s pravidly gramatiky nahradit slovo „povodně“ 

slovem „povodní“ (plurál). 

NEAKCEPTOVÁNO 

Vysvětlení: V odstavci 1 jsou vyjmenovány jak jevy, 

které jsou ve tvaru singuláru (seismicita, porušení 

území zlomem, povodeň), tak ve tvaru plurálu 

(klimatické jevy, geologické jevy…). V tomto 

případě je vhodnější, v souladu s legislativními 

pravidly vlády, užít singuláru. 

K § 4 

V § 4 odst. 4 návrhu doporučujeme v souladu s pravidly 

gramatiky nahradit slovo „vlastnosti“ slovem 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 

Celexová čísla mají být dle čl. II odst. 1 přílohy č. 5 

Legislativních pravidel vlády uvedena „pod tato 
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„vlastností“ (plurál). Dále doporučujeme za slovo 

„zabezpečení“ vložit čárku, vypustit slovo „vždy“ a za 

slovo „nejméně“ vložit slovo „však“, jelikož tímto 

postupem je v právních předpisech obvykle vyjadřována 

určitá krajní hranice.  

V § 4 odst. 6 návrhu doporučujeme vypustit slovo 

„jednotlivých“, neboť jej považujeme za nadbytečné. 

V neposlední řadě upozorňujeme, že odkaz na celexová 

čísla transponovaných evropských směrnic by měl být 

podle čl. II odst. 1 přílohy č. 5 k LPV umístěn již za 

zněním odstavce 4, nikoli až na konci celého § 4 návrhu. 

ustanovení“, což neznamená nikoli nutně, že by 

musela následovat přímo pod samotným odstavcem. 

Uvedenou techniku používal SÚJB opakovaně (jakož 

i jiné resorty) již v minulosti a nikdy nebyla 

předmětem připomínek ze strany MSP, Odboru 

kompatibility či Odboru vládní legislativy. 

K § 9 

V § 9 odst. 1 písm. b) návrhu doporučujeme v zájmu 

jednotné stylistiky předpisu invertovat znění bodů 1 až 3; 

navíc doporučujeme odstranit chyby v gramatice a 

interpunkci a zohlednit doporučení zformulované v bodu 

3 těchto připomínek. Na základě právě uvedeného tedy 

doporučujeme stávající znění nahradit takto: „1. v 

případě jevů podle písmene a) bodu 1 do vzdálenosti 25 

km od hranice pozemku jaderného zařízení, 2. v případě 

jevů podle písmene a) bodů 2 a 3 do vzdálenosti 5 km od 

hranice pozemku jaderného zařízení, 3. v případě jevů 

podle písmene a) bodu 4 na pozemku jaderného 

zařízení.“ 

V § 9 odst. 2 písm. d) bodu 1 návrhu doporučujeme v 

souladu s pravidly gramatiky nahradit slovo „vlastností“ 

slovem „vlastnosti“ (plurál). 

V § 9 odst. 3 písm. a) návrhu doporučujeme nahradit 

slovo „projevu“ slovem „projevů“ (plurál), neboť toto je 

v celém ustanovení užíváno v množném čísle. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 

Oblast, pro kterou je prováděno hodnocení území, je 

obecně vymezena v § 4 odst. 4. Z tohoto ustanovení 

jednoznačně plyne, že hodnocení se provádí pro 

samotný pozemek jaderného zařízení a pak dále 

nejméně do vzdálenosti výslovně stanovené touto 

vyhláškou. 

U ostatních vzdáleností obsažených ve vyhlášce pak 

platí obecné pravidlo § 4 odst. 4, takže není nutno 

uvádět opakovaně explicite „od hranice pozemku 

jaderného zařízení“. 

Text § 9 odst. 1 písm. b) návrhu bude upraven 

následovně: 

„b) být provedeno v případě jevů podle 

1. písmene a) bodu 1 do vzdálenosti 25 km, 

2. písmene a) bodu 2 a 3 do vzdálenosti 5 km, 

3. písmene a) bodu 4 na pozemku jaderného 

zařízení,“. 

V ostatním je připomínka akceptována. 
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V § 9 odst. 3 písm. c) návrhu doporučujeme nahradit 

slovo „a“ slovem „nebo“, jelikož se jedná o alternativní 

výčet (viz také např. § 6 odst. 2 nebo § 18 odst. 4 

návrhu). 

K § 18 

V § 18 odst. 2 písm. g) návrhu doporučujeme vypustit 

slovo „změny“ před slovy „rychlosti eroze a 

sedimentace“, jelikož je zde vzhledem k vytčenému 

slovnímu spojení „významné změny“ nadbytečné. 

V § 18 odst. 3 návrhu doporučujeme vypustit slova 

„písm. a) až q)“, jelikož tato jsou vzhledem ke 

skutečnosti, že se jedná o citaci de facto celého odstavce 

2, nadbytečná. 

AKCEPTOVÁNO 

 

 

 

 

AKCEPTOVÁNO 

 

K § 20 

V § 20 písm. a) bodu 1 návrhu upozorňujeme na 

nekompatibilní syntax ztěžující možnost porozumět 

danému ustanovení. Rozumíme-li správně, 

doporučujeme nahradit slovo „autorizaci“ slovem 

„autorizace“ (genitiv) a vložit za slovo „byla-li“ slovo 

„jim“. 

V § 20 písm. b) bodu 5 návrhu doporučujeme v souladu 

s pravidly gramatiky nahradit slovo „seismicita“ slovem 

„seismicitu“ (akuzativ). 

AKCEPTOVÁNO 

 

 

 

 

 

 

 

AKCEPTOVÁNO 

K § 21 

Z hlediska správné gramatiky doporučujeme nahradit 

slovo „před“ slovem „přede“ [viz také např. čl. 51 odst. 1 

písm. a) LPV]. 

AKCEPTOVÁNO 

Ustanovení bude bez náhrady vypuštěno. 

Ministerstvo vnitra K § 1 písm. d): 

 Upozorňujeme, že zadávací bezpečnostní zpráva 

NEAKCEPTOVÁNO 

Navržený text plně respektuje dikci návrhu 
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je jednou ze součástí kompletní dokumentace potřebné 

pro umístění jaderného zařízení - příloze č. 1 k 

atomovému zákonu, část 1 písm. a). Jelikož vyhláška 

upravuje obsahové náležitosti pouze předmětné zadávací 

bezpečnostní zprávy, dáváme v tomto smyslu ke zvážení, 

zda by nebylo vhodnější tuto skutečnost vyjádřit již v 

písm. d), které je v návrhu (pravda v souladu se 

zmocňovacím ustanovením § 24 odst. 7 atomového 

zákona) formulováno obecně.  

atomového zákona. 

Ministerstvo zdravotnictví K § 15 odst. 1 

Požadujeme doplnit za písmeno i) nové písmeno j) 

v tomto znění:  

„j) ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů, zdrojů 

přírodních minerálních vod nebo územní lázeňského 

místa, a“. 

Odůvodnění 

Existence institutu ochranného pásma přírodních 

léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a 

územní lázeňských míst není v praxi příliš známa. 

Z uvedeného důvodu a z důvodu nezbytnosti ochrany 

těchto zdrojů a území považujeme výslovné uvedení 

těchto ochranných pásem, byť v demonstrativním výčtu, 

za nebytné. 

AKCEPTOVÁNO 

K § 3 odst. 2 

Doporučujeme za slovo „společnost“ vložit slovo „, 

zdraví“. 

Odůvodnění 

Domníváme se, že posuzování z hlediska dopadu vlivu 

jaderného záření na „…jednotlivce a obyvatelstvo…“ 

jasně nevyplývá, že se jedná o posuzování zdravotních 

dopadů, přestože dále se v § 16 a 17 návrhu požaduje 

provést hodnocení šíření radioaktivních látek s ohledem 

NEAKCEPTOVÁNO 

Vysvětlení: Navrhovaná úprava by šla nad rámec 

atomového zákona, jmenovitě § 47 odst. 1 písm. a), 

který provádí (na základě zmocnění v § 47 odst. 4 

písm. a) ). Vzhledem k tomu, že další text vyhlášky 

jednoznačně uvádí, že se jedná o míru ozáření, která 

s lidským zdravím přímo souvisí, je také navrhovaná 

úprava nad to zbytečná. 
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na možnou expozici. Proto doporučujeme explicitně 

zařadit mezi oblasti vlivu, na něž má být brán zřetel, i 

oblast zdraví, což bude následně korespondovat 

s citovanými ustanoveními § 16 a 17. 

K § 16 písm. a) bod 3 

Doporučujeme bod 3 uvést v tomto znění: 

 „3. současné využití území k zemědělské činnosti, 

rybolovu, rekreaci, výrobě a zpracování potravin a 

jejich surovin, odběru podzemních a povrchových vod, a 

to do vzdálenosti 5 km, a“. 

Odůvodnění 

 S ohledem na uvedené hodnocení odběru vod a 

zemědělské činnosti doporučujeme v posuzování území 

zohlednit i případné umístění průmyslových areálů, 

zejména k výrobě a zpracování potravin a jejich surovin, 

neboť jde o další možnou cestu pro šíření radioaktivní 

látky potravním řetězcem. 

AKCEPTOVÁNO 

K § 16 písm. b) bod 3 

Doporučujeme bod 3 uvést v tomto znění:  

„3. odhad efektivní dávky reprezentativní osoby a 

hodnocení zdravotních rizik.“. 

 

Odůvodnění 

Kromě odhadu efektivní dávky navrhujeme doplnit i 

následné hodnocení zdravotních rizik s ohledem na 

odhadnutou efektivní dávku. Pro případnou kvantifikaci 

a kvalifikaci vlivu na zdraví nepostačuje odhad efektivní 

dávky, ale je vhodné jej doplnit  

o navazující hodnocení možného rizika na zdraví (health 

risk assessment). 

NEAKCEPTOVÁNO 

Navrhovaná úprava jde zcela nad rámec předmětu 

úpravy navrhované vyhlášky a v obecném smyslu i 

působnosti nového atomového zákona, který je touto 

vyhláškou prováděn. Jakkoli lze mít za to, že 

ionizující záření souvisí se zdravotními riziky, 

samotné hodnocení území ve smyslu atomového 

zákona (a navrhované vyhlášky) se zaměřuje na 

hodnocení míry ozáření bez ohledu na to, zda 

vyvolává nějaká zdravotní rizika či nikoli. Jinak 

řečeno, hodnocení zdravotních rizik není z hlediska 

přijatelnosti území pro umístění jaderného zařízení 

relevantní. Mimoto ani SÚJB není z hlediska své 

působnosti schopen takovéto hodnocení relevantně 

posuzovat, požadavek by byl tedy fakticky 
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nevynutitelný. 

K § 17 písm. c) 

Do písmene c) doporučujeme doplnit nový bod 5 a uvést 

jej v tomto znění:  

„5. údaje z územně – plánovací dokumentace“. 

 

Odůvodnění  

Podle našeho názoru je vhodné pro hodnocení území 

k umístění jaderného zařízení využít pro posuzování i 

územně-plánovací dokumentaci.  

Určení územních ploch k dalšímu využití 

v posuzovaném území, by např. v případě území 

určeného k funkci bydlení nebo funkci rekreace, mohlo 

významně ovlivnit úvahy ve smyslu § 17 návrhu 

zejména z pohledu pro futuro a současně bude naplněn § 

17 úvodní ustanovení „Posuzování území k umístění 

z hlediska rozložení a hustoty osídlení a jeho vývoje….“, 

což ostatní uvedené podklady nesplňují, neboť popisují 

pouze status quo nebo stav minulý. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Jakkoli lze souhlasit s tím, že jistě i další údaje by 

mohly přispět k tomuto typu hodnocení (jako ostatně 

jakékoliv relevantní údaje), návrh je příliš neurčitý. 

Územně plánovací dokumentace je značně rozsáhlá a 

jen její část by mohla být využitelná 

k demografickému hodnocení. 

Není také pravda, že by již uvedené dokumenty 

neposkytovaly informace o vývoji osídlení, neboť 

bod 3 přímo hovoří o „údajích o změně osídlení“. 

Tyto údaje nejsou nikterak omezeny formou, je tedy 

možné, aby se jednalo i o údaje obsažené v územně 

plánovací dokumentaci, nejsou ovšem omezeny ani 

časově. Návrh se tak i z tohoto hlediska zdá 

neodůvodněný. 

 

Ministerstvo zemědělství K § 7 odst. 1 písm. d) bod 2.: 

 

Požadujeme za slova „vodního díla“ vložit slovo 

„usměrňujícího,“. 

 

Ustanovení pak bude znít: 

 

„2. možnost vzniku a účinku průtokové nebo průlomové 

vlny způsobené poruchou nebo havárií vodního díla 

usměrňujícího, vzdouvajícího nebo akumulujícího 

vodu,“ 

 

AKCEPTOVÁNO 
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Odůvodnění: 

 

Tímto bude upraven případ případné poruchy hrází toků, 

případně protipovodňové ochrany navrhované na hladinu 

nižší než Q100. 

K § 6: 

 

Doporučujeme v nadpisu a v odstavci 1 před slovem 

„zlomem“ odstranit slova „k umístění“.  

 

Odůvodnění: 

 Zpřesnění a větší srozumitelnost textu. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Vysvětlení: Název „porušení území k umístění 

zlomem“ vychází z odborného anglického názvu 

(NS-R-3, IAEA) který zní „surface faulting“ a pojmu 

„území k umístění“, jak jej používá tato vyhláška.  

Toto sousloví dále vystihuje skutečnost, že povrchové 

projevy zlomu jsou  - v geologických podmínkách 

moldanubického masívu v ČR, kde jsou umístěny obě 

jaderné elektrárny a je plánováno umístění 

hlubinného úložiště - v řadě případů na povrchu 

nevýrazné nebo žádné, ale naopak zlomy mohou být 

skryté a je proto nutno posuzovat všechny možné 

typy zlomů. 

 

K odůvodnění 

K nadpisu: 

 

Doporučujeme v nadpisu slova „důvodová zpráva“ 

nahradit slovem „odůvodnění“. 

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo životního 

prostředí 

Na straně 17 důvodové zprávy jsou také řešeny dopady 

na životní prostředí, v rámci kterých doporučujeme 

úpravu zvolené formulace, neboť se domníváme, že není 

možné, aby dopady na životní prostředí nebyly a zároveň 

byly pozitivní dopady na ochranu životního prostředí. 

Proto doporučujeme zvážit vypuštění první věty. 

Zároveň také doporučujeme zvážit, zda je možné u 

předpisu řešícího umístění jaderného zařízení uvádět 

pozitivní dopady na ochranu životního prostředí. 

AKCEPTOVÁNO 
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§ 3, odst. 1, písm. b) návrhu vyhlášky: Žádáme do 

výčtu lidských činností doplnit výskyt hornické 

činnosti a dobývání nerostných surovin. Těžební 

činnost, současná i historická, musí být z hlediska 

bezpečnosti umístění jaderného zařízení nebo hlubinného 

úložiště radioaktivního odpadu v každém případě 

předmětem samostatného posuzování. Zanesení hornické 

činnosti do výčtu v § 3 musí pak být adekvátně doplněno 

detailní charakteristikou úměrně ostatním jevům v 

dalších paragrafech navrhované vyhlášky. Téma je 

potřeba zmínit také v důvodové zprávě, v komentáři 

k § 3 (str. 21 materiálu). 

(V § 15 je zmíněna kolize s CHLÚ a DP, ale to neřeší 

starší dobývky, které nejsou uvedenými konturami 

pokryty.) Přirozené jevy geologické (seismicita, 

vulkanismus, tektonika, ad.) a hydrogeologické (vč. 

chemismu) jsou řešeny dostatečně. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Vysvětlení: Hodnocení území k umístění jaderného 

zařízení v souvislosti s těžební činností je řešeno 

v rámci možnosti výskytu deformace nebo nestability 

pozemku, v „geologických jevech“ v § 9 odst. 2 písm. 

c) bod 2 a 3. 

 

K § 3 odst. 1 písm. b)  - Požadujeme vložit za bod 3 

nový bod – „vlivu objektů zařazených pod zákon o 

prevenci závažných havárií“. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Navrhovaný text je příliš neurčitý a zahrnoval by řadu 

rizik, která jsou z hlediska zajištění jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 

monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události nebo zabezpečení zcela 

nerelevantní. Takový postup by byl v rozporu 

s obecnými požadavky na obsah právních předpisů 

(jednoznačnost) a neúměrně by zatěžoval adresáta. 

Připomínka také není odůvodněna, takže není zřejmé, 

proč by měla být změna provedena. 

K § 4 odst. 5 písm. b) – Požadujeme upravit text "k 

území k umístění" na text "na území k umístění". 

NEAKCEPTOVÁNO 

Stávající text je z gramatického hlediska vhodnější. 

K § 7 odst. 1 písm. d) bod 2. - Požadujeme nahradit text 

"průtokové a průlomové vlny" textem "zvláštní 

povodně", který je ošetřen v § 64 odst. 1 vodního zákona 

AKCEPTOVÁNO 

Bude upraveno i v důvodové zprávě. 
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(254/2001 Sb.) a ohrožené území v § 69 téhož zákona. 

K § 7 odst. 1 písm. e) - Vzhledem k významnosti rizika 

požadujeme zvýšit "stoletý průtok" na "pětisetletý 

průtok", který patří mezi standardní data poskytovaná 

Českým hydrometeorologickým ústavem a byl použit i 

pro hodnocení oblastí s významným povodňovým 

rizikem. 

AKCEPTOVÁNO 

K § 15 odst. 1 - Požadujeme přidat novou položku za 

písm. k) „zóny havarijního plánování podle zákona o 

prevenci závažných havárií“. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Pokud předchozí bod j) zní takto: 

„j) zóny havarijního plánování jiného jaderného 

zařízení nebo stanovené podle jiného právního 

předpisu.“, 
 

tak je nový bod k) zbytečný, protože je tato oblast 

pokryta tímto předchozím bodem. 

K § 16 písm. a) – Požadujeme upravit text "v území k 

umístění" na text "na území k umístění". 

NEAKCEPTOVÁNO 

Stávající text je z gramatického hlediska vhodnější. 

K § 17 písm. a) – Domníváme se, že lze vypustit text "s 

ohledem na rozložení a hustotu osídlení a jeho vývoj", 

který je již obsažen v uvozovací větě. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Návětí toliko uvádí název hodnocené kategorie, 

zatímco písmeno a) již stanoví podmínku v rámci 

hypotézy. Nejedná se tedy o nadbytečné opakování 

textu, jak se připomínkovatel zřejmě domnívá. 

K § 18 odst. 2 položku o) za čárkou - Požadujeme 

doplnit „nebo využíváním systému pro podzemní 

zásobníky plynu.“ 

AKCEPTOVÁNO 

Úřad pro ochranu osobních 

údajů 
K důvodové zprávě  

V části E zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve 

vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů se slova „a 

je plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

AKCEPTOVÁNO 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9EB55RJ)



21 

 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů“ zrušují a 

je předcházející čárka vypouští.  

 

Vyhodnocovat soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, není cílem DPIA a 

v daném případě konstatování souladu není na místě 

vzhledem k obsahu první části věty a věty druhé. 

 

 

V Praze dne 25. srpna 2017 

 

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