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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU (Euratomu) 

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 

§ 3 (1) V případě vývozu nebo dovozu nebo 

průvozu vybrané položky v jaderné oblasti musí být 

údaje evidovány v následujícím rozsahu: 

a) množství, název a specifikace vybrané 

položky v jaderné oblasti v souladu s touto 

vyhláškou, 

b) název a adresa sídla dodavatele a koncového 

uživatele vybrané položky v jaderné oblasti, jsou-li 

právnickými osobami, nebo jejich jméno, popřípadě 

jména, a příjmení a adresa trvalého pobytu, jsou-li 

fyzickými osobami, 

c) návrh na uzavření smlouvy a ostatní 

obchodní dokumenty, 

d) termín uskutečněného dovozu nebo vývozu 

nebo průvozu, 

e) termín, kdy dovážená nebo vyvážená nebo 

provážená vybraná položka v jaderné oblasti 

vstoupila na území České republiky nebo opustila 

území České republiky, 

f) v případě dovozu údaj o tom, kdy byla 

vybraná položka v jaderné oblasti předána 

koncovému uživateli a 

g) písemné potvrzení koncového uživatele o 

převzetí vybrané položky v jaderné oblasti. 
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Článek 2 a) Každý stát poskytne agentuře prohlášení obsahující informace 

uvedené v níže uvedených bodech i), ii), iv), ix) a x). Společenství 

poskytne agentuře prohlášení obsahující informace uvedené v bodech 

v), vi) a vii). Každý stát a Společenství poskytnou agentuře prohlášení 

obsahující informace uvedené v bodech iii) a viii). 

 

ix) Následující informace o speciálních jaderných zařízeních a 

nejaderných materiálech, které jsou uvedeny v příloze II: 

 

a) pro každý vývoz těchto zařízení nebo materiálu mimo Společenství: 

identifikační údaje, množství, místo zamýšleného použití ve státě 

určení a datum nebo podle okolností předpokládané datum vývozu; 

 

b) na výslovnou žádost agentury potvrzení informací, které agentuře 

sdělil stát mimo Společenství a které se týkají vývozu těchto zařízení a 

materiálu do dovážejícího státu ze strany vyvážejícího státu. 

IV. 
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§ 5 Obsahem dokumentace pro povolovanou činnost, 

kterou je dovoz nebo vývoz nebo průvoz jaderné 

položky, která je vybranou položkou v jaderné 

oblasti, je soubor údajů obdobný údajům podle § 3 

odst. 1 písm. a) až d). 
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Článek 2 a) Každý stát poskytne agentuře prohlášení obsahující informace 

uvedené v níže uvedených bodech i), ii), iv), ix) a x). Společenství 

poskytne agentuře prohlášení obsahující informace uvedené v bodech 

v), vi) a vii). Každý stát a Společenství poskytnou agentuře prohlášení 

obsahující informace uvedené v bodech iii) a viii). 

 

ix) Následující informace o speciálních jaderných zařízeních a 

nejaderných materiálech, které jsou uvedeny v příloze II: 

 

a) pro každý vývoz těchto zařízení nebo materiálu mimo Společenství: 

identifikační údaje, množství, místo zamýšleného použití ve státě 

určení a datum nebo podle okolností předpokládané datum vývozu; 

 

b) na výslovnou žádost agentury potvrzení informací, které agentuře 

sdělil stát mimo Společenství a které se týkají vývozu těchto zařízení a 

materiálu do dovážejícího státu ze strany vyvážejícího státu. 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU (Euratom) 

21999A0313(01) Dodatkový protokol k Dohodě mezi Rakouskou republikou, Belgickým královstvím, Dánským královstvím, 

Finskou republikou, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Irskem, Italskou republikou, 

Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Portugalskou republikou, Španělským 

královstvím, Švédským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní 

agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní 
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