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IV. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

 

Návrh vyhlášky o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události 

 

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/25375/2015, 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. Doporučujeme nezavádět legislativní zkratku 

„zákon“ a v textu vyhlášky používat dikci 

„atomový zákon“. 

2. 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 požadavcích na bezpečné 

nakládání s radioaktivním odpadem a o 

vyřazování jaderného zařízení nebo 

pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu, 

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. 

 

Neakceptováno 

Legislativní zkratka je takto jednotně ve všech 

vyhláškách. 

 

Akceptováno 
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3. V § 1 písmenu o) doporučujeme vyjádřit 

slovo „skutečnosti“ v množném čísle, tj. 

„skutečností“. 

4. V § 3 odstavci 1 písm. a) v poznámce pod 

čarou č. 2) navrhujeme vložit čárku před 

slova „o integrovaném záchranném systému“. 

5. V § 3 odstavci 1 písm. d) v poznámce pod 

čarou č. 3) doporučujeme vložit čárku před 

slova „o hodnocení bezpečnosti“. 

6. V úvodní větě § 5 doporučujeme nahradit 

slova „v příloha č. 5“ slovy „v příloze č. 5“ a 

slova „jsou zaměřena“ nahradit slovy „jsou 

zaměřeny“.  

7. V § 5 písmenu h) v poznámce pod čarou č. 4) 

doporučujeme vložit čárku před slova „o 

krizovém řízení“. 

8. V § 6 odstavci 3 písm. b) doporučujeme v 

poznámce pod čarou č. 5) vložit čárku před 

slova „o integrovaném záchranném systému“. 

9. V § 6 odstavci 6 doporučujeme vyjádřit slovo 

„bod“ slovem „bodu“. 

10. V § 8 odstavci 4 v poznámce pod čarou č. 7) 

doporučujeme vložit čárku před slova „o 

požadavcích“. 

11. V § 9 odstavci 4 písm. g) bodě 1. 

Akceptováno 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

Akceptováno 
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Doporučujeme vložit na konci věty čárku. 

12. Navrhujeme zvážit přeformulování § 9 

odstavce 7. Podle našeho názoru ustanovení 

jednotlivých písmen v některých případech 

/např. text písmene d)/ nenavazují na úvodní 

část textu. Pokud by text zůstal v navrhované 

dikci, je podle našeho názoru třeba doplnit 

čárku za slova „zastavení přepravy“ v úvodní 

části ustanovení. 

13. § 12 odstavci 4 písm. c) doporučujeme 

vyjádřit slovo „dvou“ číslovkou „2“. 

14. V § 12 odstavci 5) doporučujeme odstranit 

paragrafovou značku před číslovkou „18“. 

15. V § 15 odstavci 3 doporučujeme odstranit 

slovo „se“ před slovy „do počtu“. Dále 

navrhujeme větu na konci odstavce 

formulačně upravit a uvést jako samostatný 

odstavec. 

16. V § 16 odstavci 1 písm. b) bodě 1. 

doporučujeme vyjádřit slovo „dvou“ 

číslovkou „2“ a v bodě 2. vyjádřit slovo 

„třech“ číslovkou „3“. 

17.  V § 16 odstavci 1 písm. c) doporučujeme 

vyjádřit slovo „tři“ číslovkou „3“. 

18. V § 16 odstavci 3 v poznámce pod čarou č. 

10) a 11) doporučujeme vložit čárku před 

slova „o radiační ochraně“ a slovo „čtyři“ 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

Akceptováno 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

Akceptováno 
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vyjádřit číslovkou „4“. 

19. V § 17 odstavci 1 písm. a) a c) doporučujeme 

vyjádřit slovo „tři“ číslovkou „3“ a v 

písmenu b) vyjádřit slovo „šest“ číslovkou 

„6“. 

20. V § 18 odstavci 1 písm. a) doporučujeme 

vyjádřit slovo „čtyř“ číslovkou „4“ 

21. V § 20 odstavci 4 doporučujeme vyjádřit 

slovo „dva“ číslovkou „2“ a slovo „prodlení“ 

nahradit slovem „odkladu“. 

22. V § 21 odstavci 1 písm. a) doporučujeme 

vložit na konci věty čárku. 

23. V § 22 odstavci 1 doporučujeme vyjádřit 

slova „odstavec 2“ zkratkou „odst. 2“. 

24. V § 25 odstavci 5 doporučujeme vyjádřit v 

datu „do 31. 3.“ název měsíce slovy „do 31. 

března“. 

Z podpisové doložky doporučujeme 

vypustit jméno současné předsedkyně 

Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a 

slovo „předsedkyně“ nahradit slovem 

„Předsedkyně:“. 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

Akceptováno 

 

Akceptováno 

 

 

 

Akceptováno 

 

Ministerstvo kultury Bez připomínek  

Ministerstvo obrany Bez připomínek  
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Ministerstvo práce a sociálních věcí Bez připomínek  

Ministerstvo pro místní rozvoj K § 22  

Požadujeme, aby znění § 22 odst. 1 bylo upraveno 

tak, aby z něj v souladu s odůvodněním bylo 

jednoznačně zřejmé, že úřad určuje kromě vymezení 

kontaminované oblasti vně areálu také požadavky 

pro případné provádění nápravy stavu po radiační 

havárii na základě zhodnocení výsledků 

monitorování.    

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

Podle textu zmocnění obsaženého v § 158 odst. 3 

návrhu atomového zákona „prováděcí právní 

předpis stanoví rozsah a způsob provádění nápravy 

stavu po radiační havárii“. Podle rozdílové tabulky 

k návrhu vyhlášky patří mezi prvky zahrnuté do 

systému řízení mimořádných situací (str. 30, 

CELEX: 32013L0059) také přechod od nehodové 

expoziční situace k existující expoziční situaci 

včetně obnovy a sanace. 
 

V odůvodnění k § 22 se mj. uvádí, že navržená 

úprava nápravy stavu po radiační havárii plně 

transponuje příslušné požadavky směrnice 

2013/59/Euratom a pro případné provádění nápravy 

určuje požadavky pro případ nápravy na území také 

vně působnosti držitele povolení. Podle našeho 

názoru však z formulace ustanovení plyne, že úřad 

navrhuje pouze velikost kontaminované oblasti.   

 

 

Neakceptováno 

Navržené ustanovení již požadavek uvedený 

v připomínce obsahuje, viz: „Úřad navrhuje 

velikost vymezení kontaminované oblasti vně 

areálu jaderného zařízení nebo pracoviště IV. 

kategorie k provádění nápravy stavu po 

radiační havárii na základě hodnocení 

výsledků monitorování prováděného podle § 

149 odstavec 2 zákona jako součást návrhů na 

zavedení, upřesnění a odvolání ochranných 

opatření, které se vztahují na kontaminované 

oblasti a jednotlivce z obyvatelstva. „ 

Dále připomínkovatel rozporuje v odůvodnění 

připomínky, že úřad navrhuje pouze velikost 

kontaminovaného území, aniž by blíže 

naplňoval zmocnění ze zákona („rozsah a 

způsob provádění nápravy stavu po radiační 

havárii“) a ve vyhlášce by mělo být v souladu 

s odůvodněním řešen přechod od nehodové 

expoziční situace k existujcí expoziční situaci 

včetně obnovya sanace. Ustanovení pro 

přechod od nehodové expoziční situace k 

existující expoziční situaci  budou v souladu 

s návrhem vyhlášky obsahem Národního 

radiačního havarijního plánu, jak ukladá 

příloha č.  8 (bod B.2). 

Domníváme se, že ustanovení § 22 naplňuje 

dostatečně připomínku připomínkovatele 

včetně řádné transpozice citované směrnice. 
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K příloze č. 8 

Požadujeme zpřesnění textu písmene B. bodu 1.  

Tato připomínka je zásadní.  

 

Odůvodnění: 

Stávající znění písmene B. bodu 1. považujeme za 

zmatečné, neboť z něj není zřejmé, zda se uvedeným 

opatřením míní opatření např. v  rozsahu  obnovy 

základních funkcí území uváděných v zákoně 

č.12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území 

S ohledem na uvedené požadujeme zpřesnění 

předmětného ustanovení. 

 

 

 

 

Neakceptováno 

Z připomínky není jasné, jaké zpřesnění je 

požadováno. Navíc se jedná o přesnou 

transpozici textu z EU BSS. 

Obnova základních funkcí území je řešena 

v rámci zákona 12/2002 Sb. pro všechny 

obdobné případy (průmyslové havárie, 

přírodní katastrofy apod.)  

Specifika obnovy území po radiační havárii 

z hlediska postupů dotčených orgánů   

zohledňuje SÚJB návrhem dílčí změny v z.č. 

12/2002 Sb., která je součástí zákona, kterým 

se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím atomového zákona, který je 

souběžně v legislativním procesu spolu 

s atomovým zákonem.  

SÚJB je tak svěřováno postavení orgánu 

podílejícího se na vypracování návrhu 

strategie obnovy území, jakožto koncepčního 

dokumentu, který je východiskem k provedení 

obnovy. 

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu Připomínka: 

1. Doporučujeme v § 1 v předmětu úpravy 

dodržovat znění zmocnění ze zákona, aby 

nedocházelo k pochybnostem, zda jsou tato 

zmocnění naplněna a prováděna. Například 

není jasné, jaké ustanovení návrhu vyhlášky 

se vztahuje k § 68 odst. 2 písm. g) zákona.  

 

Akceptováno 
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2. Upozorňujeme na překlep v úvodní větě, kde 

je uvedeno „§149 odst. 6 písm. g)“, přičemž 

má být zmocnění dle písmena d) (viz § 4 

návrhu vyhlášky). 

3. Doporučujeme provést revizi označení 

odstavců a sladění fontů, např. v § 4 odst. 1, 

§ 6 odst. 4 či § 18 odst. 1. 

Akceptováno 

 

 

 

Akceptováno 

Ministerstvo spravedlnosti 1. Obecná připomínka 

 

Upozorňujeme na nesprávnou citaci odstavců 

v některých nadpisech paragrafů, neboť dle čl. 71 

Legislativních pravidel vlády se odstavec označuje 

zkratkou „odst.“, tedy s tečkou. Doporučujeme 

v příslušných nadpisech paragrafů tečku doplnit. 

 

2. K úvodní větě návrhu vyhlášky 

 

Upozorňujeme, že dle úvodní věty návrhu vyhlášky 

slouží vyhláška k provedení mj. § 210 odst. 2 a § 

219 odst. 2 návrhu nového atomového zákona (dále 

jen „návrh zákona“). Návrh zákona však zmocňovací 

ustanovení k vydání vyhlášky k provedení § 210 

odst. 2 a § 219 odst. 2 neobsahuje. Výše uvedené 

paragrafy nejsou v návrhu zákona vůbec členěny  

na odstavce. Vzhledem k tomu, že návrh vyhlášky 

upravuje též rozsah a způsob procvičování národního 

radiačního plánu, resp. stanovuje pravidla pro 

vybavení obyvatelstva antidoty k jódové profylaxi, 

přičemž návrh zákona předpokládá za tímto účelem 

vydání vyhlášky, doporučujeme nahradit slova „§ 

210 odst. 2 a § 219 odst. 2“ slovy „§ 211 odst. 2 a § 

220 odst. 2“ tak, aby úvodní věta návrhu vyhlášky 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 
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byla v souladu s návrhem zákona. 

 

3. K § 2 odst. 1 písm. a) návrhu vyhlášky 

 

Upozorňujeme, že není zcela zřejmé, co je myšleno 

pod pojmem „energetické jaderné zařízení“, neboť 

ani návrh vyhlášky, ani návrh zákona definici 

takového pojmu neobsahuje. Doporučujeme proto 

blíže specifikovat druh jaderného zařízení, který 

bude zařazen  

do kategorie ohrožení A. 

 

 

 

 

4. K § 5 návrhu vyhlášky 

 

Upozorňujeme na špatné skloňování slova „příloha 

č. 5“ a doporučujeme ho nahradit slovy „příloze č. 

5“. 

 

5. K § 6 odst. 3 návrhu vyhlášky 

 

Doporučujeme vložit chybějící slovo „události“ za 

slova „radiační mimořádné“. 

 

6. K nadpisu § 15 návrhu vyhlášky 

 

V kontextu výše uvedené připomínky týkající se 

nesprávného odkazu na ustanovení návrhu zákona 

doporučujeme nahradit v nadpisu předmětného 

paragrafu slova „K § 219 odst 2 zákona“ slovy „K § 

220 odst. 2 zákona“. 

 

 

Neakceptováno 

Text přebírá pojem používaný již v návrhu 

atomového zákona, tudíž ho nelze blíže 

definovat až v prováděcím právním předpise. 

Obdobně je používán pojem energetické 

zařízení v předpisech upravujích podmínky 

pro výrobu elektřiny aniž je tento pojem blíže 

definován. Atomový zákon definuje pojem 

jaderné zařízení a přidáním slova 

„energetické“ považujeme za nesporné, že se 

jedná o zařízení pro výrobu elektrické energie. 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

Akceptováno 
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7. K nadpisu § 18 návrhu vyhlášky 

 

V kontextu výše uvedené připomínky týkající se 

nesprávného odkazu na ustanovení návrhu zákona 

doporučujeme nahradit v nadpisu předmětného 

paragrafu slova „§ 210 odst. 2 zákona“ slovy „§ 211 

odst. 2 zákona“. 

 

8. K § 21 odst. 1 písm. b) bod. 1 a odst. 2 návrhu 

vyhlášky 

 

Návrh vyhlášky předpokládá, že v případě vzniku 

radiační havárie je držitel povolení povinen bez 

zbytečného odkladu vyrozumět Úřad a to na 

formuláři, jehož obsah je uveden v příloze  

č. 14 návrhu vyhlášky. S ohledem na požadavek 

bezodkladného vyrozumění vzniku radiační havárie 

doporučujeme, aby držitel povolení provedl 

předmětné vyrozumění též ústně, podle obsahu 

uvedeného v příloze č. 14 k návrhu vyhlášky a 

následně provedl písemné vyrozumění. 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno 

Navržené ustanovení odpovídá stávající 

právní úpravě a praxi ověřované cvičením. 

Předkladatel  proto neshledal žádné důvody 

ke změně tohoto přístupu a k nařízení držiteli 

povolení provádět  předchozí (předběžné) 

ústní vyrozumění. 

 

Ministerstvo školství a tělesné výchovy Bez připomínek 

 

 

 

 

  

Ministerstvo vnitra Zásadní připomínky: 

 

K § 20 odst. 3 písm. a) – ke zveřejnění a distribuci 

základních informací 

 Z ustanovení není zřejmé, kde a jakým 

 

 

Neakceptováno 

Navržené ustanovení se týká základních 

informací pro obyvatele v zóně havarijního 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9EB2TQ1)



10 

 

způsobem se základní informace v listinné formě 

zveřejňují (doporučujeme stanovit zveřejnění na 

úředních deskách příslušných obecních a krajských 

úřadů vč. úřední desky Státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost) a zda se dále distribuují mezi jednotlivé 

obyvatele daných obcí. Není stanoveno množství 

výtisků v listinné podobě, které by mělo odpovídat 

počtu obyvatel daných obcí s příslušnou rezervou. 

Doporučujeme zachovat formu informační příručky 

pro obyvatele dle současné dikce § 4 nařízení vlády 

č. 11/1999 Sb. 

Na základě shora uvedeného požadujeme 

vyjasnit záměr předkladatele a provést příslušné 

úpravy a doplnění tohoto ustanovení - doporučujeme 

zohlednit znění současného § 4 nařízení vlády 

č. 11/1999 Sb. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za 

zásadní. 

 

 

 

K příloze č. 8 

 Považujeme za nezbytné obsah této přílohy 

projednat v rámci zřízené meziresortní pracovní 

skupiny k obsahu Národního radiačního havarijního 

plánu1 tak, jak bylo dohodnuto na jejím posledním 

pracovním setkání. Podle závěru posledního 

pracovního setkání této skupiny měl být obsah 

přílohy č. 8 projednán v lednu 2016. Je nezbytné 

vyjasnit zejména obsah pojmového aparátu a rovněž 

i samotný účel národního radiačního havarijního 

plánování. S výjimkou první distribuce po 

schválení stanovení zóny havarijního 

plánovaní a po schálení její úpravy, 

ustanovení odpovídá ustálené praxi (tj. 

příručka je součástí kalendáře a je zveřejněna 

na internetových stránkách držitele povolení). 

Zveřejňování takového dokumentu na úřední 

desce SÚJB, ani dotčených obecních a 

krajských úřadů nepovažujeme ani za účelné, 

ani za potřebné. Všechny ostatní podrobnosti 

k distribuci budou předmětem dohody podle § 

156 odst. 3 atomového zákona, tudíž  HZS 

ČR bude moci uplatnit své požadavky např. 

ohledně množství v této dohodě. Záměrem 

předkladatele je neměnit ustálenou praxi a ctít 

citované ustanovení atomového zákona. 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

Na jednání uskutečněné dne 21.1.2016 na 

půdě SÚJB  se zástupci  MV-GŘ HZS ČR 

bylo dohodnuto, že: 

a) bude upraven  bod A.3 podle návrhu MV – 

GŘ HZS ČR, 

b) bude upraven bod B.3 – úpravu provede 

SÚJB 

c) bod C.1 bude změněn na „plán spojení“. 

                                            
1 Zřízena usnesením Výboru pro civilní nouzové plánování č. 387 ze dne 2. prosince 2014. 
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plánu. 

Do projednání přílohy č. 8 v rámci 

meziresortní pracovní skupiny vyslovujeme s jejím 

obsahem zásadní nesouhlas. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za 

zásadní. 

 

 

Doporučující připomínka 

 

K § 11 odst. 2 a § 20 odst. 3 písm. b) – ke 

zveřejnění na internetových stránkách 

 Uvádění všech pojmů „v elektronické 

formě“, „na internetových stránkách“ a „formou 

dálkového přístupu“ současně považujeme za 

nadbytečné. Plně postačuje jen uvedení formulace 

„na internetových stránkách“. 

 

 

Připomínky legislativně technické a formálního 

charakteru: 

 

K úvodní větě vyhlášky 

 V úvodní větě vyhlášky jsou uvedeny odkazy 

na neexistující ustanovení návrhu atomového 

zákona, konkrétně na § 149 odst. 6 písm. g) (toto 

písmeno neexistuje), § 210 odst. 2 (neexistuje, měl 

by být § 211 odst. 2), § 219 odst. 2 (neexistuje, měl 

by být § 220 odst. 2). 

 Doporučujeme uvést odkazy do souladu 

s návrhem atomového zákona (sněmovní tisk 560). 

Rovněž doporučujeme kontrolu odkazů na správná 

ustanovení zákona v textu celé vyhlášky (nesprávně 

 

Při následujícím jednání meziresortní 

pracovní skupiny k obsahu Národního 

radiačního havarijního plánu1 k příloze č. 8 

nebyla vznesena žádná připomínka. 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

Akceptováno 
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např. též odkaz v § 18). 

 

K § 22 odst. 2 písm. e) 

 Doporučujeme rozdělit do dvou 

samostatných písmen e) a f). 

 

Formální nedostatky 

Upozorňujeme na potřebu zásadní revize 

celého návrhu vyhlášky z hlediska odstranění 

formálních a formulačních nedostatků a překlepů: 

 V § 3 odst. 3 překlep - „zjištěná kategorii 

ohrožení A nebo B“.  

 V § 5 překlep - „stanoven v příloha č. 5“. 

 V § 6 odst. 3 - „vznik radiační mimořádné při 

provádění“ - chybí slovo „události“ 

za slovem „mimořádné“. 

 V § 21 odst. 1 písm. a) za slovem „událost“ 

chybí čárka. 

 V příloze č. 2 písm. d), v příloze č. 3 písm. 

g), v příloze č. 5 písm. c) a v příloze č. 10 

písm. a) bodu 2 chybí čárky na konci. 

V příloze č. 13 písm. a) na konci 

doporučujeme uvést čárku místo středníku. 

 

 Příloha č. 8 část B bod. 1 - „včetně opatření, 

které umožní bydlení a obnovu sociálních 

a hospodářských,“ - z uvedené dikce nelze 

dovodit, co má býti obnoveno. 

Doporučujeme přeformulování věty.  
 

 

 Příloha č. 11 písm. h) bod 2 - dikce 

„informace o zavedení ochranných opatření 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

Akceptováno 
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osob nacházejících se“ není správná, 

ochranná opatření se navrhují pro osoby a 

nikoliv těmito osobami. Doporučujeme 

přeformulování věty. Obdobné platí i k 

příloze č. 14. 

 

 Příloha č. 11 písm. h) bod 3 - „varování 

obyvatelstva zóně havarijního plánování“ 

chybí předložka „v“. Obdobné platí i k 

příloze č. 14. 
 

 Příloha č. 13 - „informace obyvatelstva“ - 

dikce není správná, informace není 

poskytována obyvatelstvem. Naopak by měla 

být poskytnuta obyvatelstvu 

(resp. obyvatelstvo by mělo být 

informováno). V tomto smyslu je třeba název 

a dotčený text upravit, doporučujeme uvést 

formulaci informace „obyvatelstvu“ 

či „pro obyvatelstvo“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

Akceptováno 

Ministerstvo zahraničních věcí Bez připomínek  

Ministerstvo zdravotnictví K § 5 písm. h)  

Požadujeme za slova „Hasičského záchranného 

sboru České republiky“ vložit slova „a dalších 

složek integrovaného záchranného systému“. 

 

 

 
Akceptováno 
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Odůvodnění:  

Při odezvě na havarijní situaci neplní úkoly jen 

Hasičský záchranný sbor České republiky, ale i další 

složky integrovaného záchranného systému, a to 

poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, 

Policie České republiky, vyčleněné síly a prostředky 

Armády České republiky a další. 

 

K § 10 odst. 1 písm. c)  

Požadujeme písmeno c) uvést v tomto znění: 

„c) zajištění přednemocniční neodkladné zdravotní 

péče a“. 

 

Odůvodnění:  

Jedná se o upřesnění v návaznosti na zákon č. 

372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 

jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), 

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 374/2011 

Sb., o zdravotnické záchranné službě.  

 

K § 19 odst. 1  

Požadujeme doplnit písmeno e) v tomto znění:  

„e) hodnocení míry zdravotního rizika vlivem 

biologických účinků ionizujícího záření na zasažené 

osoby.“. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno 

Navržené doplnění nelze akceptovat 

z několika důvodů. Požadované doplnění je 

částečně  naplněno v navrženém písmeně  b) § 

19 odst. 1. Dále není zřejmé, z jakého důvodu 

by měl mít držitel povolení povinnost 

hodnotit míru zdravotního rizika; v této 

souvislosti je třeba vzít v úvahu požadavek 
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Odůvodnění:  

Vnější havarijní plán a národní radiační havarijní 

plán nelze zpracovat bez provedení analýzy ohrožení 

včetně analýzy hodnocení zdravotního rizika. Jedná 

se o základní vstupy pro zpracování příslušné 

dokumentace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K příloze č. 6 písm. c)  

Požadujeme na konci textu bodu 5 doplnit slova „a 

určení osoby odpovědné za toto zajištění“. 

 

Odůvodnění:  

S ohledem na ochranu zdraví zaměstnanců držitele 

povolení a zasahujících osob je potřeba určit osobu, 

která bude zodpovědná za zdravotnické zajištění. 

 

 

 

uvedený ve vyhlášce č. 328/2002 Sb., příloha 

č. 2 (Informační část – bod 2), tj. že vnější 

havarijní plán obsahuje mj. výsledky analýz 

možných radiačních havárií a radiologických 

následků na obyvatelstvo, zvířata a životní 

prostředí. Podle § 27 téže vyhlášky platí, že 

zpracování vnějšího havarijního plánu nebo 

jeho dílčí části vychází z podkladů žadatele o 

povolení. Držitel povolení věcně obdobné 

podklady, které  vycházejí z analýz 

prováděných pro potřeby stanovení zóny 

havarijního plánování, provádí. Požadované 

doplnění je též  irelevantní pro potřeby 

zpracování národního radiačního havarijního 

plánu. 

 

 

Neakceptováno 

Návrh doplnění zřejmě vychází z obdobných 

dovětků uvedených u bodů 6 a 8.  Tyto 

dovětky jsou u bodů 6 a 8 proto, že 

problematice prověřování a ověřování jsou 

věnovány samostatná ustanovení vyhlášky a 

kontrolní praxe ukazuje, že ve vnitřním 

havarijním plánu je zapotřebí mít tyto osoby 

explicitně uvedeny.  

S ohledem na ustanovení § 8 (2), kdy procesní 

role budou určeny obecně, jeví se 

nadbytečným dovětek přidat k bodu 5, protože 

by se jednalo o duplicitu. 

 
Neakceptováno 

Návrh doplnění zřejmě vychází z obdobných 
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K příloze č. 7 písm. c)  

Požadujeme na konci textu bodu 5 doplnit slova „a 

určení osoby odpovědné za toto zajištění“. 

 

Odůvodnění:  

Viz výše.  

 

 

 

 

 

Dále doporučujeme provést celkovou revizi textu 

z hlediska gramatické správnosti.  

 

dovětků uvedených u bodů 6 a 7.  Tyto 

dovětky jsou u bodů 6 a 7 proto, že 

problematice prověřování a ověřování jsou 

věnovány samostatná ustanovení vyhlášky a 

kontrolní praxe ukazuje, že ve vnitřním 

havarijním plánu je zapotřebí mít tyto osoby 

explicitně uvedeny.  

S ohledme na ustanovení § 8 (2), kdy procesní 

role budou určeny obecně, jeví se 

nadbytečným dovětek přidat k bodu 5, protože 

by se jednalo o duplicitu. 

 

Akceptováno 

Ministerstvo zemědělství Doporučující připomínka k odůvodnění 

Ke straně 38 k bodu 1.2.  

Definice problému: 

 

Doporučujeme slova „vyhlášky č. 319/2002 Sb.“ 

nahradit slovy „vyhlášky      č. 318/2002 Sb.“. 

 

Odůvodnění: 

 

Vyhláška č. 319/2002 Sb. o funkci a organizaci 

celostátní radiační monitorovací sítě neupravuje 

podrobnosti o havarijní připravenosti jaderných 

zařízení, ale stanovuje požadavky na funkci a 

organizaci celostátní radiační monitorovací sítě.    

    

Akceptováno 
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Ministerstvo životní prostředí Doporučující připomínky: 

1. § 3 odst. 1 písm. a): 

 

Na konci tohoto pododstavce je odkaz na 

poznámku pod čarou uveden nesprávně formou 

dolního indexu a přeškrtnutě, což doporučujeme 

opravit. 

 

2. § 4 odst. 1, § 6 odst. 4, § 18 odst. 1: 

 

Číselné označení těchto ustanovení jsou uvedena 

ve špatném formátu (přeškrtnuto nebo tučně), 

což doporučujeme opravit. 

 

3. § 5 odst. 1: 

 

Doporučujeme nahradit slova „příloha“ a 

„zaměřena“ slovy „příloze“ a „zaměřeny“. 

 

 

4. § 12 odst. 1: 

 

Doporučujeme zvážit, zda by nebylo vhodnější 

nahradit slova „nácviku nebo havarijním cvičení 

nebo taktickém cvičení“ slovy „nácviku, 

havarijním cvičení nebo taktickém cvičení“, 

případně slovy „nácviku, havarijním nebo 

taktickém cvičení“. 

 

 

5. § 21: 

 

V ust. odst. 1 písm. a) doporučujeme doplnit 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

Neakceptováno 

Navrženou změnu nepovažujeme za 

vhodnější.  

Důvodem je to, že se jedná o o to, že 

prověřování připravenosti k odezvě každé 

osoby určené k řízení a provádění odezvy se 

provádí při 

a) nácviku nebo havarijním cvičení  

nebo  

b) taktickém cvičení. 

 

 

Akceptováno 
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interpunkční znaménko na konec tohoto 

ustanovení. 

 

Zároveň doporučujeme v ust. odst. 1 písm. c) bod 2. 

nahradit na konci tohoto ustanovení tečku čárkou. 

 

 

 

 

 

Úřad vlády ČR Bez připomínek  

Úřad vlády ČR - Místopředseda vlády 

pro vědu, výzkum a inovace a 

předseda Rady pro výzkum, vývoj a 

inovace  

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 

Bezpečnostní informační služba 

Bez připomínek 

 

Český báňský úřad 

Bez připomínek 
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Český telekomunikační úřad 

Bez připomínek 

 

Český úřad zeměměřický a katastrální 

Bez připomínek 

 

Národní bezpečnostní úřad 

Bez připomínek 

 

Úřad vlády ČR – odbor kompatibility 

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 odůvodnění návrhu postrádáme zhodnocení 

slučitelnosti s právem EU v souladu s Legislativními 

pravidly vlády. Tento nedostatek je nutné napravit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 
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Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Návrh částečně implementuje tyto předpisy práva 

EU: 

 směrnici 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 a  

 směrnici Rady 2014/87/Euratom ze dne 8. 

července 2014, kterou se mění směrnice 

2009/71/Euratom, kterou se stanoví rámec 

Společenství pro jadernou bezpečnost 

jaderných zařízení. 

 

Dále se návrhu v širších souvislostech týká směrnice 

Rady 2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, 

kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou 

bezpečnost jaderných zařízení. 

 

 

Připomínky a případné návrhy změn:  

K § 2 odst. 1 písm. a): 

 Návrh v předmětném ustanovení zmiňuje 

pojem „energetické jaderné zařízení“. Tento pojem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno 

Text přebírá pojem používaný již v návrhu 

atomového zákona, tudíž ho nelze blíže 
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však není definován ani v návrhu, ani v zákoně, jež 

je návrhem prováděn.  

Požadujeme vysvětlit, jakým způsobem bude 

definován výše uvedený pojem. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

Připomínky a návrhy nad rámec slučitelnosti 

s právem EU: 

 

K § 6 odst. 3 návrhu: 

 Mezi slova „mimořádné“ a „při“ 

doporučujeme vložit slovo „události. 

 

K § 15 odst. 1 návrhu: 

 Slovo „plánované“ navrhujeme nahradit 

slovem „plánování“. 

 

 

Závěr: 

Po vyjasnění výše uvedených připomínek 

bude možné návrh hodnotit jako slučitelný 

s právem EU. 

 

definovat až v prováděcím právním předpise. 

Obdobně je používán pojem energetické 

zařízení v předpisech upravujích podmínky 

pro výrobu elektřiny aniž je tento pojem blíže 

definován. Atomový zákon definuje pojem 

jaderné zařízení a přidáním slova 

„energetické“ považujeme za nesporné, že se 

jedná o zařízení pro výrobu elektrické energie. 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

Akceptováno 
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Hlavní město Praha 

 

K úvodní větě 

 

Na konci úvodní věty je chybně uvedeno, že se 

provádí  § 219 odst. 2  zákona. Ustanovení § 219 

návrhu atomového zákona (dále jen „zákon“) 

upravuje kompetence Ministerstva pro místní rozvoj 

a nečlení se na odstavce. Podle zmocňovacího 

ustanovení zákona ( § 236) vydá Úřad vyhlášku 

k provedení § 220 odst. 2. 

 

 

K § 15  - Pravidla  pro vybavení  antidoty 

k jodové profylaxi v zóně havarijního plánování 

(K § 219 odst. 2  zákona) 

 

 

Upozorňujeme, že v nadpisu tohoto ustanovení je 

chybně uvedeno „K § 219 odst. 2  zákona“. 

Ustanovení § 15  slouží k provedení § 220 odst. 2 

zákona. 

 

 

K § 15 odst. 1 

Chyba v psaní – slovo „plánované“ je třeba nahradit 

slovem „plánování“. 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 
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K § 15 odst. 2 

Ustanovení  § 15 návrhu vyhlášky provádí § 220 

odst. 2 zákona. Ustanovení  § 220 odst.1 zákona 

upravuje kompetence  Hasičského záchranného 

sboru České republiky při výkonu státní správy 

oblasti mírového využívání jaderné energie a 

ionizujícího záření (§ 206  zákona).  V odstavci 2 § 

220 se uvádí „Prováděcí právní předpis stanoví 

pravidla pro vybavení obyvatelstva antidoty k jódové 

profylaxi.“.  

Z uvedeného vyplývá, že v § 15 odst. 2  návrhu 

vyhlášky by mělo být jednoznačně uvedeno, jaké 

úkony  při vybavování obyvatelstva antidoty 

k jodové profylaxi v zóně havarijního plánování činí  

v rámci svých kompetencí  Hasičský záchranný sbor 

ČR. Stejně tak musí být jednoznačně stanoveno, na 

který orgán se má obrátit  držitel povolení k provozu 

jaderného zařízení nebo držitel povolení k provozu 

pracoviště IV. kategorie. 

Vzhledem k tomu, že se jedná  o neodkladné 

ochranné opatření, měl by být § 15 odst. 2  jasně, 

jednoznačně  a srozumitelně formulován! 

 

 

 

 

 

Neakceptováno 

Práva a povinnost subjektů včetně orgánů 

státní správy může stanovit toliko zákon, 

v tomto případě povinnosti dotčených 

subjektů pro distribuci antidot k jodové 

profylaxi stanoví § 156 odst. 2 písm. d). 

Vyhláška se od tohoto ustanovení nemůže 

odchýlit, pokud jde o stanovení kompetencí 

jednotlivých subjektů. 
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K § 15 odst. 2 písm. b)  

 

V uvedeném ustanovení není jednoznačně 

vyjádřeno, zda krajský úřad nebo Hasičský 

záchranný sbor České republiky předá držiteli 

povolení pouze informaci o počtech dávek nebo 

předá přímo tyto dávky (resp. stanovené  počty 

dávek).  

            Navrhujeme proto v zájmu jednoznačného znění 

tohoto ustanovení  nahradit slovo „předá“ slovem 

„sdělí“ ( tedy „sdělí stanovené počty dávek“), popř. 

nahradit slovo „předá“ slovy „předá informaci o 

počtu“ nebo slovy „stanoví počty“. 

 

 

 

K § 15 odst. 2 písm. c)  

      

Je zavádějící uvádět, že „držitel povolení zajistí 

vybavení obyvatelstva“. Pokud má držitel povolení  

předat stanovené počty dávek antidot krajskému 

úřadu nebo Hasičskému záchrannému sboru, pak to 

znamená, že zajistí pouze potřebný počet dávek a 

vlastní vybavení obyvatelstva (distribuci) zajistí 

příslušný krajský úřad nebo HZS. Toto však není 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno částečně 

 

Bude provedena  úpravu bodu c) dle návrhu 

(tj. upravit pouze 1. řádek), ale nechat tam tu 

rezervu. 

 

„c) držitel povolení zajistí stanovené počty 

dávek antidot pro obyvatelstvo v zóně 

havarijního plánování a složek integrovaného 

záchranného systému v počtu podle bodu b) 

.......“ 
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v textu explicitně řečeno.  

 

Zároveň je zbytečné v bodu c) znovu uvádět 10% 

rezervu, neboť v bodu b), na nějž se bod c) 

odvolává, je již toto zahrnuto.  

 

Z tohoto důvodu doporučujeme nahradit písmeno c) 

textem, který zní: 

„c) držitel povolení zajistí stanovené počty dávek 

antidot pro obyvatelstvo v zóně havarijního 

plánování a složek integrovaného záchranného 

systému v počtu podle bodu b) a zajistí jejich 

předání krajskému úřadu nebo Hasičskému 

záchrannému sboru České republiky 3 měsíce před 

prvním zavezením jaderného paliva do jaderného 

reaktoru jaderného zařízení nebo před uvedením 

pracoviště IV. kategorie, které není jaderným 

zařízením, do provozu. Krajský úřad nebo hasičský 

záchranný sbor České republiky zajistí distribuci 

antidot obyvatelstvu v zóně havarijního plánování a 

složkám integrovaného záchranného systému.“. 

 

 

 

K § 20 odst. 3 písm. a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 
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Doporučujeme specifikovat pojem „daná obec“, 

např. jako „obec ležící v zóně havarijního 

plánování“. 

 

 

K Příloze č. 6 – písm. a) 

Chybné číslování položek úvodní části vnitřního 

havarijního plánu – začíná číslem 4. 

 

 

 

  K poznámkám  pod čarou č. 8 a č. 9 

 Ustanovení § 17 zákona  č. 239/2000 Sb., 

bylo novelizováno zákonem č. 320/2002 Sb.  

 Ustanovení § 88 zákona č. 378/2007 Sb., 

bylo novelizováno zákonem č. 75/2011 Sb. a 

zákonem č. 70/2013 Sb.  

Při jejich citaci je proto třeba  postupovat podle čl. 

65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 
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Krajský úřad Jihomoravského kraje  

Úvod 

Předmětný návrh vyhlášky o podrobnostech k 

zajištění zvládání radiačních mimořádných událostí, 

byl posouzen všemi zainteresovanými zaměstnanci 

Jihomoravského kraje zařazenými do Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje.  

Zásadní připomínka: 

 Z připomínkového řízení vyplynuly níže uvedené 

zásadní připomínky: 

 

Připomínka k § 15 návrhu vyhlášky 

Navrhujeme v ustanovení § 15 odst. 2 písm. a) až h) 

návrhu vyhlášky vypustit výskyt slova „krajský 

úřad“ ve všech slovních pádech a ponechat pouze 

„Hasičský záchranný sbor České republiky“. 

 

Odůvodnění: 

Agenda civilní ochrany a s tím spojená ochrana 

obyvatel (dříve vykonávaná okresními úřady), přešla 

jako celek na Hasičský záchranný sbor České 

republiky. Zpracování a koordinaci činností při 

tvorbě vnějšího havarijního plánu plní za krajský 

úřad dle ustanovení § 10 odst. 5 zákona č. 239/2000 

Sb. příslušný hasičský záchranný sbor kraje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno 

Text vyhlášky, resp. dotčeného ustanovení 

naplňuje pouze rámec stanovený  § 156 odst. 

2 písm. d) atomového zákona a následně 

navazující odstavec 3 téhož § zákona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9EB2TQ1)



28 

 

Hasičský záchranný sbor kraje jako zpracovatel 

vnějšího havarijního plánu je oprávněn k 

vyžadování, shromažďování a evidování údajů za 

účelem přípravy na krizové situace potřebných do 

jednotlivých částí vnějšího havarijního plánu a k 

zajištění nezbytné koordinace souvisejících 

plánovaných opatření. Hasičský záchranný sbor 

kraje jakožto přímý „vykonavatel“ je k tomu úkolu 

vybaven širokými zákonnými kompetencemi, které 

jsou uvedeny především v zákoně č. 239/2000 Sb., o 

integrovaném záchranném systému a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a v zákoně  

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Krajský úřad tyto kompetence nemá.  

Obdobně v ustanovení § 220 odst. 1 písm. f) návrhu 

atomového zákona, k jehož provedení je tato 

vyhláška vydávána, zcela správně a logicky označuje 

za zpracovatele vnějšího havarijního plánu přímého 

zpracovatele - Hasičský záchranný sbor České 

republiky.  

Odpovědnost za úkoly stanovené v právních 

předpisech jednotlivým orgánům mají být stanoveny 

jednoznačně a napřímo. Nově vznikající normy mají 

být srozumitelné a mají umožňovat jednoznačný 

výklad. Zastoupení by mohlo mít smysl, pouze jako 
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přechodná úprava, která však v tomto případě nemá 

opodstatnění. 

Připomínky: 

Z připomínkového řízení týkajícího se výše 

uvedeného návrhu vyhlášky vyplynuly níže uvedené 

připomínky:  

1) V úvodní větě návrhu vyhlášky je uveden 

výčet ustanovení atomového zákona, 

k jejichž provedení je tato vyhláška 

vydávána, přičemž jsou zde zmíněna i 

ustanovení § 24 odst. 7, § 25 odst. 2 písm. e), 

§ 68 odst. 2 písm. g) a § 155 odst. 3 písm. a) 

atomového zákona. Tato ustanovení 

atomového zákona však v textu návrhu 

vyhlášky blíže prováděna nejsou.  

V úvodní větě návrhu vyhlášky má být namísto 

zmiňovaného ustanovení § 149 odst. 6 písm. g) 

správně uvedeno ustanovení § 149 odst. 6 písm. d) 

atomového zákona, které je v textu vyhlášky skutečně 

prováděno. 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

Bez připomínek 

 

Krajský úřad Kraje Vysočina 
1. Připomínka k § 15: 

Navrhujeme v § 15 odst. 2 písm. a) až 

 

Neakceptováno 

Text vyhlášky, resp. dotčeného ustanovení 
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h) vypustit slova „krajský úřad“ ve 

všech slovních pádech a ponechat 

pouze „hasičský záchranný sbor kraje“. 

Agenda civilní ochrany a s tím spojená 

ochrana obyvatel (dříve vykonávaná 

okresními úřady), přešla jako celek na 

HZS kraje. Zpracování a koordinaci 

činností při tvorbě vnějšího havarijního 

plánu plní za krajský úřad dle § 10 odst. 5 

zákona č. 239/2000 Sb. příslušný HZS 

kraje.  

HZS kraje, jakožto přímý „vykonavatel“, 

je k tomu úkolu vybaven širokými 

zákonnými kompetencemi, které jsou 

uvedeny především v zákoně č. 239/2000 

Sb., o IZS a v zákoně 240/2000 Sb., o 

krizovém řízení a o změně některých 

zákonů. Krajský úřad tyto kompetence 

nemá. 

Proto i vyžadování, shromažďování a 

evidování údajů za účelem přípravy na 

krizové situace potřebné do jednotlivých 

částí vnějšího havarijního plánu a 

nezbytná koordinace souvisejících 

plánovaných opatření je úkolem 

zpracovatele, tedy HZS kraje, který je 

navíc k tomu personálně vybaven. 

naplňuje pouze rámec stanovený  § 156 odst. 

2 písm. d) atomového zákona a následně 

navazující odstavec 3 téhož § zákona. 
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Odpovědnost za úkoly stanovené v 

právních předpisech jednotlivým 

orgánům musí být stanoveny jednoznačně 

a napřímo. Zastoupení by mohlo mít 

smysl pouze jako přechodná úprava, která 

však v tomto případě nemá opodstatnění. 

Nově vznikající normy by proto měly být 

srozumitelné a umožňovat jednoznačný 

výklad. Poznámka: současná praxe v 

Kraji Vysočina je taková, že předmětnou 

činnost vykonává zpracovatel vnějšího 

havarijního plánu - Hasičský záchranný 

sbor kraje. 

Např. § 220 písm. f) vládního návrhu 

atomového zákona zcela správně a 

logicky označuje za zpracovatele vnějšího 

havarijního plánu přímého zpracovatele - 

Hasičský záchranný sbor kraje. 

Rovněž spatřujeme problém, který 

vznikne provozovateli při plnění 

povinnosti, která je uložena v odstavci 2 

písm. a) při adresování a předání žádosti 

o podklady pro stanovení počtu dávek 

antidot pro obyvatele žijící, pracující 

nebo studující v zóně havarijního 

plánování a pro složky integrovaného 

záchranného systému určené v příslušném 
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vnějším havarijním plánu. Není jasné, zda 

bude na jeho zvážení a rozhodnutí komu 

žádost předá. 

Tuto připomínku považujeme za 

zásadní. 

 

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  

Úvod: 

 

V rámci meziresortního připomínkového řízení k 

návrhu vyhlášky o podrobnostech k zajištění 

zvládání radiačních mimořádných událostí, čj. 

SÚJB/PrO/25375/2015, uplatňujeme následující 

zásadní připomínku. 

Zásadní připomínky: 

 

K § 15 odst. 2 (Pravidla pro vybavení antidoty 

k jodové profylaxi v zóně havarijního plánování) 

– navrhujeme jednoznačně určit, kdo je povinen 

stanovené povinnosti plnit 

 

Zdůvodnění: 

V ustanovení § 15 odst. 2 se stanovují povinnosti 

„…krajskému úřadu nebo Hasičskému záchrannému 

sboru České republiky….“. Z důvodu předcházení 

případných sporů se domníváme, že v případě 

opatření k zajištění antidot by mělo být přesně 

určeno a formulováno, kdo bude tyto povinnosti 

plnit.  

Rovněž jsme přesvědčeni o tom, že je vhodné místo 

„Hasičského záchranného sboru ČR“ uvést 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno 

Text vyhlášky, resp. dotčeného ustanovení 

naplňuje pouze rámec stanovený  § 156 odst. 

2 písm. d) atomového zákona a následně 

navazující odstavec 3 téhož § zákona. 

Pokud jde o názvy hasičského sboru, vychází 

text z konkrétních upřesnění podle atomového 

zákona (viz § 220). 
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„Hasičský záchranný sbor kraje“, jak je pravidlem 

ve všech ostatních zákonech týkajících se řešení 

mimořádných událostí nebo krizových situací.  

 

 

Národní bezpečnostní úřad  

Bez připomínek 
 

Správa státních hmotných rezerv 

Bez připomínek 

 

Úřad pro ochranu osobních údajů 

Obecně 

Úřad pro ochranu osobních údajů uplatňuje 

připomínky, zejména k osobním údajům.  

K odůvodnění 

1. V části E zhodnocení dopadů navrhovaného 

řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 

osobních údajů se slova „Navrhované řešení 

nemá žádný vliv na ochranu soukromí, ani na 

ochranu osobních údajů“ zrušují. Je třeba je 

nahradit textem odpovídajícím skutečnému 

obsahu návrhu.  

 

Předpokladem korektního vyhodnocení dopadů do 

ochrany osobních údajů je identifikace veškerých 

zpracování osobních údajů, která jsou navrhovaným 

řešením buď zakládána, nebo měněna. Postup, který 

zajišťuje vyhovění požadavkům Legislativních 

 

 

Neakceptováno 

Návrh vyhlášky nezakládá nově zpracování 

osobních údajů oproti stávající právní úpravě 

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

a ani ji nemění.  

Problematika zvládání radiační mimořádné 

události, jak ostatně z pojmu vyplývá, řeší 

situace, které nejsou standardní a budou se 

realizovat za mimořádných podmínek a 

v zásadě obtížně předvídatelných. Resp. 

z části předpokládaných, na které se veřejná 

správa připravuje; jedním z předpokládaných 

aspektů je mít k dispozici přehled osob, které 

jsou mimořádnou událostí dotčeny. Nelze 

předem stanovit, po jakou dobu se takový 

seznam bude uchovávat, avšak seznam bude 

držen výlučně pro potřeby ochrany osob.  

Dokud nebudou dohledané všechny osoby, 

které se na JE v době havárie nacházely, nelze 
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pravidel, začíná explicitním konstatováním, zda 

návrh zakládá nějaké nové zpracování osobních 

údajů, nebo mění zpracování již (právně) existující; 

pokud ano, je třeba uvést základní parametry 

takového zpracování: specifický účel, kategorie 

zpracovávaných osobních údajů, veřejnost 

zpracování, jeho částí nebo výstupů ze zpracování 

zakládaného navrhovanou regulací a lhůty pro 

uchování osobních údajů. U měněných zpracování je 

třeba jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření 

× zmenšení zpracování, uvést klíčový měněný 

parametr (v daném případě vyhodnocení rozsahu 

jednotlivých údajů/údajových položek v porovnání 

s dosavadním stavem). 

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 

vyžaduje návaznost na jiná, ať již existující, nebo 

souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování 

osobních údajů, identifikuje a popíše se, zda jde o 

vstup do jiného zpracování, nebo zda bude či má být 

dosahováno synergického efektu. 

seznam likvidovat. 

Navíc je nutno konstatovat, že problematika 

přípravy na zvládání radiační mimořádné 

události a jeho provádění (uvažované 

sledování osob z důvodů jak jejich případného 

dohledání na místě havárie, tak i vyhodnocení 

času, kdy byly vystaveny expozici 

ionizujícího záření, a tedy určení 

souvztažnosti k obdrženým  dávkám) bylo 

součástí zhodnocení dopadů navrhovaného 

řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 

osobních údajů při přípravě atomového 

zákona. Vyhláška o zvládání radiační 

mimořádné události pouze provádí tento 

zákon a domníváme se proto, že provádění 

další analýzy by bylo formální a nadbytečné.  

Prováděcí právní předpis nemúže upravovat 

záležitosti nad rámec stanovený zákonem a 

pouze blíže stanoví podrobnosti zákona.  
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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 aktualizace a parametry specifické pro 

upravované zpracování osobních údajů. Uvedou se 

základní protiopatření, která zajišťují ochranu 

osobních údajů, a to jak specifická, tak i obecná 

podle zákona o ochraně osobních údajů. 

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. 

Při použití toho postup bude zřejmé, že navrhované 

řešení upravuje několik relativně samostatných 

zpracování osobních údajů, u nichž je třeba 

vyhodnotit důsledky ve vztahu k soukromí 

dotčených lidí a k ochraně jejich osobních údajů. 
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Zatímco osobní údaje vyžadované pro informační a 

vyrozumívací formuláře (§ 5 a přílohy č. 11 a 13) a 

havarijní řád jsou objektem takového nakládání 

s osobními údaji, jež nenaplňuje pojmové znaky 

zpracování osobních údajů podle § 4 písm. e) zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

sestavení a vedení seznamů seznam osob a orgánů 

podle a podle § 157 odst. 2 písm. h) zákona, včetně 

jejich komunikačních údajů a výčet sousedících 

osob, včetně jejich komunikačních údajů, pojmové 

znaky zpracování osobních údajů i s ohledem na 

povahu vnitřního havarijního plánu (tedy účel 

nakládání s uvedenými osobními údaji) naplňují. 

Pojmové znaky zpracování osobních údajů naplňuje 

rovněž vedení evidence osob na shromaždišti nebo 

v úkrytu a vedení evidence osob, které ze střeženého 

prostoru nebyly evakuovány (§ 9 návrhu vyhlášky) a 

další záznamy, jež jsou vyžadovány společně 

s vnitřním havarijním plánem podle § 14. 

K jednotlivým ustanovením 

2. V § 5 první větě doporučujeme nahradit text 

„v příloha č. 5“ textem „v příloze č. 5“. 

 

Opravuje se zjevná chyba v psaní. 

 

3. V § 9 odst. 2 písm. d) položka 1 se slova 

„jména a příjmení“ nahrazují slovem 

„jména“. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

Neakceptováno 

Obdobně namítáno i u následujících bodů. Již 

v průběhu přípravy nového atomového zákona 

bylo legislativními orgány vlády ČR 

podpořeno použití pojmu jméno a příjmení 

pro oblat veřejnoprávní úpravy. 
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Uvádění této kategorie osobního údaje je tedy 

obecně nadbytečné a jako fakticky nesprávné 

označování jména jako jednoho ze základních 

identifikačních údajů subjektu údajů nevhodné. 

 

4. V § 9 odst. 4 písm. g) položka 2 se slova 

„jména a příjmení“ nahrazují slovem 

„jména“. 

 

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

Uvádění této kategorie osobního údaje je tedy 

obecně nadbytečné a jako fakticky nesprávné 

označování jména jako jednoho ze základních 

identifikačních údajů subjektu údajů nevhodné. 

 

5. V příloze č. 6 bod a) položka 5 se slova 

„jméno, příjmení“ nahrazují slovem „jméno“. 

 

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

Uvádění této kategorie osobního údaje je tedy 

obecně nadbytečné a jako fakticky nesprávné 

označování jména jako jednoho ze základních 

identifikačních údajů subjektu údajů nevhodné. 

 

6. V příloze č. 7 bod a) položka 2 se slova 

„jméno, příjmení“ nahrazují slovem „jméno“. 

 

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

Uvádění této kategorie osobního údaje je tedy 

obecně nadbytečné a jako fakticky nesprávné 

označování jména jako jednoho ze základních 
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identifikačních údajů subjektu údajů nevhodné. 

 

7. V příloze č. 11 bod a) a v příloze 14 rovněž 

v písm. a) se slova „jméno, příjmení“ 

nahrazují slovem „jméno“. 

 

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

Uvádění této kategorie osobního údaje je tedy 

obecně nadbytečné a jako fakticky nesprávné 

označování jména jako jednoho ze základních 

identifikačních údajů subjektu údajů nevhodné. 

 

 

 

 

V Praze dne 25. srpna 2017 

 

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