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V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

Vyhláška o vybraných položkách v jaderné oblasti 

 

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

bezpečnost dne 2. 12. 2015, s termínem dodání stanovisek do 23. 12. 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

Bezpečnostní informační 

služba 

Obecná připomínka:  

Navrhujeme v textu vyhlášky včetně příloh nahradit 

slova „koncového uživatele“ slovy „konečného 

uživatele“.   

 

Odůvodnění:  

Výraz „konečný spotřebitel“ je obvyklý a v právním 

řádu zavedený (viz zejm. zákon č. 594/2004 Sb., jímž se 

provádí režim Evropských společenství pro kontrolu 

vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží 

dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů).   

NEAKCEPTOVÁNO 

 

Výraz „koncový uživatel“ je v tomto kontextu užíván 

(a jako legislativní zkratka v § 18 zaveden) již 

atomovým zákonem, k jehož provedení je vyhláška 

vydávána – viz např. § 168, 169 aj. Užitím jiného 

pojmu by se vyhláška stala terminologicky 

nekonzistentní s prováděnou právní úpravou, což je 

nepřípustné (jak vyplývá z konstantní judikatury i 

metodických materiálů legislativních orgánů ČR). 

K § 6: 

Navrhujeme doplnit dokumentaci o prohlášení 

konečného uživatele obsahující sdělení, že vybraná 

položka v jaderné oblasti nebude používána k účelům 

uvedeným v čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES)  

č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí 

režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, 

zprostředkování a tranzitu zboží dvojího použití, nebo k 

vojenskému konečnému použití v zemích podléhajících 

č. 4 odst. 2 tohoto nařízení. Doplnění by mohlo být 

provedeno např. touto formou:  

 

„§ 6 

NEAKCEPTOVÁNO 

 

Pro vývoz a průvoz vybrané položky je poskytována 

záruka cílového státu, jinak není povolení Úřadem 

vydáno (viz § 168 odst. 2 atomového zákona). Tato 

záruka má vyšší průkazní hodnotu, než vyžadované 

prohlášení, a z mezinárodněprávního hlediska 

představuje jednoznačný závazek státu zajistit 

bezpečné (mírové) využívání vybrané položky. 

Obvykle také stát, nežli poskytne takovou záruku, 

vyžaduje od svého rezidenta obdobné prohlášení 

v tomto duchu na základě národní legislativy. 

V případě dovozu vybrané položky je pak povolení 
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Požadavky na obsah dokumentace pro povolovanou 

činnost, kterou je dovoz nebo vývoz nebo průvoz 

jaderné položky, která je vybranou položkou v 

jaderné oblasti. 

 

Obsahem dokumentace pro povolovanou činnost, kterou 

je dovoz nebo vývoz nebo průvoz jaderné položky je:  

a) soubor údajů, který je identický s evidovanými údaji 

podle § 4 odst. 1 písm. a) až d), a  

b) prohlášení konečného uživatele obsahující sdělení, že 

vybraná položka v jaderné oblasti nebude používána k 

účelům uvedeným v čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 

428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim 

Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, 

zprostředkování a tranzitu zboží dvojího použití, nebo k 

vojenskému konečnému použití v zemích podléhajících 

č. 4 odst. 2 tohoto nařízení.“. 

 

Odůvodnění:  

Prohlášení stejného znění je požadováno v ustanovení § 

3 odst. 1 písm. a) souběžně do meziresortního 

připomínkového řízení předloženého návrhu vyhlášky o 

položkách dvojího použití v jaderné oblasti Považujeme 

za vhodné v tomto rozsahu sladit požadavky na 

dokumentaci v obou vyhláškách. 

vydáváno na základě „prohlášení koncového 

uživatele“, které takový závazek zahrnuje (viz příloha 

č. 2 atomového zákona). 

Navrhované doplnění je tedy nadbytečné, resp. 

duplicitní s již existujícím právním stavem. 

Úřad vlády – Odbor 

kompatibility 

Předkladatel nesplnil formální náležitosti týkající se 

vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají 

zejména z Legislativních pravidel vlády (LPV), 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 

AKCEPTOVÁNO 

 

Odůvodnění bude relevantně doplněno. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAB4G8235)



3 

 

unii, v platném znění. 

V odůvodnění absentuje zhodnocení slučitelnosti návrhu 

s právem EU. Požadujeme dané zhodnocení doplnit do 

příslušné části odůvodnění tak, jak požadují LPV v čl. 16 

odst. 4 ve spojení s čl. 14 odst. 1 písm. b). 

Ministerstvo financí Nad nadpis „VYHLÁŠKA“ je nezbytné vložit slovo 

„NÁVRH“. 

AKCEPTOVÁNO 

V uvozovací větě doporučujeme na jejím konci vypustit 

slovo „zákona“. 

AKCEPTOVÁNO 

 

V § 8 Účinnost doporučujeme doplnit tečku za číslovkou 

1, aby datum účinnosti znělo „1. ledna 2017". 

AKCEPTOVÁNO 

Podpisovou doložku je třeba formulovat takto: 

„Předsedkyně:“. 

AKCEPTOVÁNO 

V příloze č. 1. části 1.7. doporučujeme odstranit odkaz 

na „Kodex Americké společnosti strojních inženýrů“. 

Jsme přesvědčeni, že v normativním textu nemá místo. 

Případně navrhujeme zvážit jeho přesunutí do důvodové 

zprávy. 

AKCEPTOVÁNO 

Důvodová zpráva bude doplněna o toto vysvětlení a 

text bude upraven jako „Vysvětlivka“ k výše 

uvedenému seznamu. V tomto duchu bude také 

přeformulována jako příkladmý výčet (s užitím 

výrazu „zejména“). 

K příloze č. 1 části 5.7 je nezbytné doplnit písmeno „l" 

ve slově „aserech" (na druhém řádku). Dále máme 

pochybnosti o použití anglických názvů u 

technologických postupů či zařízení. 

AKCEPTOVÁNO 

K příloze č. 1 části 12 bodu 4.1 je nezbytné doplnit 

písmeno „k" ve slově „ontrolování". 

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

Doporučujeme uvést v záhlaví vyhlášky, že se jedná o 

návrh. 

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

v § 1 písm. b) a písm. c) a v § 3: za slovy „v jaderné 

oblasti“ je nutno vložit čárku 

AKCEPTOVÁNO 

v § 4 odst. 1 písm. a): slovo „specifikaci“ je nutno uvést AKCEPTOVÁNO 
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ve tvaru „specifikace“; 

v § 4 odst. 2 písm. b): slovo „30i“ je nutno nahradit 

číslicí „30“; 

AKCEPTOVÁNO 

v § 5 odst. 1 písm. f): za slovy „jaderných zbraní“ je 

nutno vložit čárku a zbývající část odstavce 

přeformulovat, aby dávala smysl; 

AKCEPTOVÁNO 

 

Ustanovení bude znít: 

„f) závazek koncového uživatele 

1. nepoužívat vybrané položky v jaderné oblasti nebo 

jejich části k žádným účelům, které by byly v rozporu 

se Smlouvou o nešíření jaderných zbraní, 

2. zajistit, aby vybrané položky v jaderné oblasti nebo 

jejich části nebyly zneužity k vojenským účelům a 

3. zajistit oznámení jejich dalšího převodu v rámci 

České republiky Úřadu,“. 

v příloze č. 1, bodu 1.: ve slovech „reaktory různých 

typů podle… spektru neutronů (např. tepelné, rychlé)“ 

by slovo „spektru“ mělo být uvedeno ve tvaru „spektra“ 

– pokud ovšem v upravované oblasti není vžit pojem 

spektr neutronů; 

AKCEPTOVÁNO 

v příloze č. 1, bodu 12.: v položce 4.1. je nutno slovo 

„ontrolování“ nahradit slovem „kontrolování“ (překlep). 

AKCEPTOVÁNO 

v § 4 odst. 2 písm. a): za číslicí „5“ je nutno vložit 

mezeru a na konci pododstavce je vhodné doplnit slova 

„nebo průvozu“ – držiteli povolení k průvozu nemusí být 

údaje o dokončení dovozu nebo vývozu známy, odpovídá 

však za uskutečnění průvozu přes území ČR v souladu 

s takovým povolením; 

AKCEPTOVÁNO 
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v § 4 odst. 3: za slovy „uskutečnění dovozu nebo 

vývozu“ je vhodné vložit slova „nebo průvozu“ – viz 

výše. 

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo spravedlnosti K § 4 odst. 1 písm. c) 

 

Doporučujeme nahradit slova „nabídka na uzavření 

smlouvy“ slovy „návrh na uzavření smlouvy“, tak aby 

použitý termín odpovídal terminologii obsažené v ust. § 

1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

AKCEPTOVÁNO 

K § 4 odst. 2 písm. a) 

 

Domníváme se, že počátek běhu lhůty pro splnění 

oznamovací povinnosti by měl být též odvozen ode dne 

dokončení průvozu vybraných položek v jaderné oblasti, 

neboť oznamovací povinnost se vztahuje též na průvoz 

vybraných položek v jaderné oblasti. Doporučujeme 

proto slova „nebo dovozu“ nahradit slovy „, dovozu nebo 

průvozu“. 

 

Dále upozorňujeme na chybějící mezeru před a za 

číslovkou 5. 

AKCEPTOVÁNO 

K § 4 odst. 2 písm. b) 

 

S ohledem písařskou chybou doporučujeme nahradit 

slovo „30i“ číslovkou „30“. 

AKCEPTOVÁNO 

K § 4 odst. 3 

 

Domníváme se, že stanovená minimální doba, po kterou 

má držitel povolení povinnost uchovávat evidované 

údaje, by měla být odvozena též od uskutečnění průvozu 

vybrané položky v jaderné oblasti. Doporučujeme proto 

slova „nebo vývozu“ nahradit slovy „, vývozu nebo 

průvozu“. 

AKCEPTOVÁNO 
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K § 5 

 

Upozorňujeme, že § 5 návrhu vyhlášky není členěn na 

odstavce, proto doporučujeme vypustit označení 

používané v případě členění paragrafů na odstavce, tj. 

označení arabským číslem. 

AKCEPTOVÁNO 

K § 5 

 

Ustanovení § 18 odst. 2 návrhu nového atomového 

zákona obsahuje výčet náležitostí ohlášení transferu 

jaderné položky, mezi kterými je též prohlášení o 

konečném použití jaderné položky. Předmětné 

ustanovení návrhu vyhlášky pak obsahuje výčet 

náležitostí prohlášení o konečném použití jaderné 

položky (vybrané položky v jaderné oblasti), přičemž 

některá z nich jsou duplicitní k náležitostem obsaženým 

v návrhu nového atomového zákona. Doporučujeme 

proto náležitosti uvedené pod písm. a), c), d) a e) z 

návrhu vyhlášky vypustit. 

 

Pokud však bylo záměrem předkladatele ve vyhlášce 

zveřejnit kompletní výčet náležitostí, pak upozorňujeme, 

že na rozdíl od návrhu nového atomového zákona 

neobsahuje návrh vyhlášky uvedení způsobu transferu 

jaderné položky. 

VYSVĚTLENO 

 

Duplicita, na kterou připomínka poukazuje, je pouze 

zdánlivá. Zatímco ohlášení transferu vybrané položky 

provádí osoba, která se chystá provádět transfer 

vybrané položky, „prohlášení o konečném použití 

jaderné položky“ není omezeno na tuto osobu a 

z povahy věci (měl by jej učinit subjekt, který bude 

mít relevantní informace o chystaném konečném 

použití) plyne, že by jej měl vytvářet koncový 

uživatel. Zákon záměrně nestanoví požadavky na 

autorství tohoto prohlášení, čímž otevírá možnost, že 

toto prohlášení učiní na základě žádosti ohlašovatele 

transferu osoba, ke které transfer směřuje, tj. osoba 

nejlépe obeznámená s chystaným způsobem použití 

vybrané položky. Proto jsou některé informace u 

obou dokumentů totožné – v případě, že prohlášení o 

konečném použití jaderné položky bude provádět 

koncový uživatel, je nutné ztotožnit konkrétní transfer 

a konkrétní vybranou položku. V opačném případě by 

existovalo značné riziko neprokazatelnosti budoucího 

použití a Úřad by nebyl schopen relevantně posoudit, 

zda s danou transferovanou položkou nebude 

nakládáno protiprávně. 

K § 8 

 

AKCEPTOVÁNO 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAB4G8235)



7 

 

Upozorňujeme na písařskou chybu spočívající v 

chybějící tečce za číslovkou 1 v datu účinnosti vyhlášky. 

K příloze č. 1 bodu 11.5 

 

Upozorňujeme na patrně písařskou chybu a 

doporučujeme slovo „vice“ nahradit slovem „více“. 

AKCEPTOVÁNO 

K příloze č. 1 bodu 12. 

 

Upozorňujeme na patrně písařskou chybu spočívající v 

mezeře ve slově „jaderných“. 

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo vnitra K § 4 odst. 1 

Zákonné zmocnění obsažené v § 25 odst. 2 písm. 

d) navrhovaného nového atomového zákona předpokládá 

stanovení rozsahu evidovaných údajů, nikoli zakotvení 

definice tohoto pojmu. Proto doporučujeme návětí § 4 

odst. 1 vyhlášky přeformulovat. 

AKCEPTOVÁNO 

 

Nová formulace bude znít „(1) V případě 

vývozu nebo dovozu nebo průvozu vybraných 

položek v jaderné oblasti musejí být údaje evidovány 

v následujícím rozsahu:“ 

K § 4 odst. 1 písm. b) a § 5 odst. 1 písm. d) 

 Navrhujeme zvážit, zda by nebylo vhodné 

požadované identifikační údaje více specifikovat, neboť 

se domníváme, že „název a přesná adresa dodavatele“, 

případně „jméno nebo název ohlašovatele“ jsou pro 

případnou bližší identifikaci subjektu nedostatečně 

určité. Dodavatel i ohlašovatelem mohou být nejen 

osoby právnické, ale i podnikající fyzické osoby, a proto 

doporučujeme obě ustanovení upravit. Doporučujeme 

vycházet např. z § 18 odst. 2 písm. d) navrhovaného 

atomového zákona (sněmovní tisk č. 560). 

AKCEPTOVÁNO 

K § 4 odst. 3 

 Upozorňujeme na chybějící lhůtu pro evidování 

údajů v případě průvozu vybrané položky v jaderné 

oblasti. 

AKCEPTOVÁNO 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAB4G8235)



8 

 

K § 5 odst. 1 písm. g)  

 Ustanovení je v předložené podobě obtížně 

srozumitelné dojmem, není z něj totiž jednoznačně 

patrné, jaká skutečnost má být ve stanovené lhůtě 

oznamována Ani odůvodnění návrhu žádné vysvětlení 

nepřináší. Doporučujeme ustanovení podrobit revizi. 

VYSVĚTLENO 

 

Ustanovení navazuje na § 173 písm. b) atomového 

zákona, který klade ohlašovateli povinnost 

oznamovat Úřadu po uskutečnění transferu jaderné 

položky stanovené informace. Konečné prohlášení 

má vůči Úřadu přinést mj. informaci o tom, kdy hodlá 

ohlašovatel tyto informace Úřadu sdělit. Zároveň je 

žádoucí, aby termín sdělení informací nebyl příliš 

vzdálený uskutečněnému transferu, neboť informace 

jsou dále předávány mezinárodním organizacím a je 

nutné zachovat aktuálnost sdílených informací o 

pohybu vybrané položky v jaderné oblasti. 

Odůvodnění bude doplněno v tomto duchu. 

K příloze č. 1 bodu 1.7. 

 Dáváme na zvážení, zda je vhodné, aby byla 

čerpadla definována odkazem na „Kodex Americké 

společnosti strojních inženýrů (ASME) nebo 

ekvivalentní standardy“. Z návrhu není dostatečně 

zřejmé, jaké standardy je možno považovat za 

ekvivalentní a také se domníváme, že obecný odkaz na 

kodex, který není právně závazný, není příliš příhodný. 

Doporučujeme předkladateli, aby objasnil, proč byla tato 

pasáž do přílohy č. 1 doplněna, neboť v předchozí 

vyhlášce č. 165/2009 Sb. obdobná úprava nebyla. 

 Dále navrhujeme ve druhé větě slova 

„konstruovaná nebo upravená“ nahradit slovy 

„konstruované nebo upravené“. 

AKCEPTOVÁNO 

Důvodová zpráva bude doplněna o toto vysvětlení a 

text bude upraven jako „Vysvětlivka“ k výše 

uvedenému seznamu. V tomto duchu bude také 

přeformulována jako příkladmý výčet (s užitím 

výrazu „zejména“). 

K § 1 písm. b) 

Doporučujeme za slova „v jaderné oblasti“ vložit 

čárku, neboť jde o větu vloženou. Stejnou úpravu je pak 

třeba provést i na řadě dalších míst návrhu, kde se 

AKCEPTOVÁNO 
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vyskytují obdobné formulace. 

K § 4 odst. 1 písm. a) 

 Doporučujeme slovo „specifikaci“ nahradit 

slovem „specifikace“. 

AKCEPTOVÁNO 

K § 4 odst. 2 písm. a) a b) 

 Doporučujeme podrobit revizi vyjádření lhůty, 

kdy upozorňujeme na chybějící mezery ve slovech „ do 5 

pracovních“. V písmenu b) pak doporučujeme odstranit 

písmeno „i“ za číslovkou „30“. 

AKCEPTOVÁNO 

K § 5 

 Současný návrh evokuje, že by ustanovení mělo 

být členěno na odstavce, přičemž je však zjevné, že se 

jedná o paragraf, který na odstavce členěn není, 

doporučujeme proto odstranit označení odstavce 1. 

AKCEPTOVÁNO 

K § 5 odst. 1 písm. g) 

 Doporučujeme respektovat čl. 43 odst. 1 

Legislativních pravidel vlády a slovo „třiceti“ nahradit 

arabským číslem bez tečky. 

AKCEPTOVÁNO 

K § 8 

 Navrhujeme doplnit tečku v předpokládaném 

datu nabytí účinnosti vyhlášky. 

AKCEPTOVÁNO 

K příloze č. 2 

 Při značení přílohy doporučujeme vycházet z čl. 

29 odst. 2 Legislativních pravidel vlády. 

AKCEPTOVÁNO 

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

doplnit slova „(dále jen „zákon“)“. 

NEAKCEPTOVÁNO 

V návaznosti na připomínku MF bude legislativní 

zkratka opuštěna pro nadbytečnost. 

Ministerstvo životního 

prostředí 

K § 1 písm. b), § 3 a k názvu § 4  

V souladu s pravidly českého pravopisu doporučujeme 

ukončit vedlejší větu přívlastkovou ve znění „která je 

vybranou položkou v jaderné oblasti“ čárkou. 

AKCEPTOVÁNO 

K § 4 odst. 1 písm. a) AKCEPTOVÁNO 
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Slovo „specifikaci“ doporučujeme uvést v 1. pádu. 

K § 4 odst. 2 písm. a) a b) 

Formulaci stanovení lhůt pro oznámení doporučujeme 

uvést do souladu s pravidly českého pravopisu, tj. vložit 

mezery do výrazu „do5pracovních“ v písmeni a) a 

vypustit písmeno „i“ za číslovkou „30“ v písmeni b). 

AKCEPTOVÁNO 

 

 

V Praze dne 25. srpna 2017 

 

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