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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace k návrhu vyhlášky o položkách 

dvojího použití v jaderné oblasti, kterou se provádí zákon č. …/2016 Sb., atomový zákon 

 

1. Důvod předložení a cíle 

 

1.1 Název 

 Vyhláška o položkách dvojího použití v jaderné oblasti. 

 

1.2 Definice problému 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) předkládá návrh vyhlášky, kterou 

se provádí zákon č. …/2016 Sb., atomový zákon. K vydání vyhlášky je SÚJB zmocněn 

ustanovením § 236 atomového zákona. 

 Cílem navrhované regulace je stanovení aktualizovaného seznamu položek dvojího 

použití v jaderné oblasti v návaznosti na povinnosti stanovené novým atomovým zákonem a 

na již existující státní dozor nad položkami dvojího použití, vč. povolování jejich vývozu 

a dovozu. Vyhláška nově stanovuje i požadavky na obsah dokumentace k povolované činnosti 

a rozsah a způsob uchovávání evidovaných údajů o položkách dvojího použití v jaderné 

oblasti držitelem povolení vč. jejich předávání SÚJB. Návrh vyhlášky kromě příslušných 

ustanovení nového atomového zákona navazuje na dřívější právní předpisy, tj. vyhlášky SÚJB 

č. 179/2002 Sb. a č. 166/2009 Sb., které upravovaly seznam položek dvojího použití 

v minulosti. 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Uvedené ustanovení atomového zákona implementuje do českého právního řádu závazky 

plynoucí ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (dále jen „NPT“), která byla přijata rezolucí 

Valného shromáždění OSN dne 12. června 1968 a jejíž smluvní stranou je i Česká republika 

(publikována ve Sbírce zákonů vyhláškou č. 61/1974 Sb., o Smlouvě o nešíření jaderných 

zbraní), a související kontrolu nakládání s položkami dvojího použití a jejich mezinárodního 

pohybu, jak vyplývá z článku III odst. 2 NPT. V souladu s tímto ustanovením se každá 

smluvní strana zavazuje nedávat k dispozici zařízení nebo materiál speciálně určený nebo 

připravovaný pro zpracování, využití nebo výrobu zvláštního štěpného materiálu jakémukoliv 

státu nevlastnícímu jaderné zbraně a současně se podílet na účinné mezinárodní kontrole 

dovozu a vývozu těchto položek. Mezinárodní pohyb položek je tedy podřízen v souladu 

s NPT souhlasu (povolovacímu řízení) jednotlivých smluvních stran, čímž je zajištěna 

uvedená kontrola. 

Požadavek efektivní kontroly byl a je i nadále podmíněn přesnou definicí těchto zařízení 

a materiálu, který má podléhat kontrole, resp. režimu NPT. V sedmdesátých letech 20. století 

vznikly dva mezinárodní kontrolní režimy, Zanggerův výbor a Skupina jaderných dodavatelů 

(Nuclear Suppliers Group, dále jen „NSG“), které vypracovaly seznamy kontrolovaných 
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položek. Později došlo k jejich sjednocení a byla vypracována směrnice stanovující podmínky 

pro jejich export. Ačkoli seznamy a na ně navazující podmínky exportu patří do kategorie 

sekundárního mezinárodního práva, uznání a přijetí těchto podmínek exportu jednotlivými 

smluvními stranami NPT je nezbytnou podmínkou členství v NSG a zejména předpokladem 

fungujícího mezinárodního systému zákazu a kontroly nešíření jaderných zbraní. Česká 

republika patří mezi aktivní účastníky obou uvedených kontrolních režimů. 

Seznam vybraných položek, tak jak byl stanoven vyhláškou č. 165/2009 Sb., vycházel 

ze seznamů NSG, které byly publikovány Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (dále 

jen „MAAE“) jako INFCIRC/254/Part1. V devadesátých letech 20. století se v souvislosti 

s válkou v Perském zálivu vyčlenil, byť stále v rámci NSG, samostatný režim DUR (Nuclear-

Related Dual-Use Equipment, Material and Related Technology), kontrolující tzv. položky 

dvojího použití v jaderné oblasti a stanovil jejich seznam, publikovaný MAAE jako 

INFCIRC/254/Part2. Oba seznamy podléhají pravidelné aktualizaci mezinárodním kontrolním 

režimem NSG. 

Seznamy položek obsažené v uvedených dokumentech MAAE již byly v závislosti 

na vývoji mezinárodní politické situace, ale i na vývoji technologickém a technickém, 

několikrát pozměněny, a to s nestejnou frekvencí, resp. nezávisle na sobě. Z tohoto důvodu 

byla vyhláška č. 179/2002 Sb. v minulosti rozdělena na vyhlášku č. 165/2009 Sb. a vyhlášku 

č. 166/2009 Sb. Tímto krokem byl vytvořen prostor pro včasnou novelizaci národní 

legislativy na základě aktualizace pouze jednoho z dokumentů INFCIRC/254 nezávisle 

na druhém. 

V aktuální revizi dokumentu MAAE INFCIRC/254/Part2 byly upraveny a zpřehledněny 

některé definice a doplněny i nové položky do kontrolního seznamu, např. byla doplněna 

položka 2.C.20. Rhenium, položka 3.A.9. Ucpávkové spirálové (scroll) kompresory a vývěvy 

s vlnovcovým typem ucpávky, nebo položka 5.B.6. Výbuchové komory. Dále byla např. 

položka 5.B.3. Kamery s mechanicky rotujícím zrcadlem přejmenována na Vysokorychlostní 

kamery a zobrazovací přístroje. Položka 5.B.4. Elektronické kamery s rotujícím zrcadlem, 

snímací kamery, trubice a zařízení byla v aktuální revizi zcela odstraněna, resp. sloučena s 

položkou 5.B.3. Vzhledem k výše uvedeným změnám tak došlo i ke změnám v číslování 

u některých bodů. 

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

 Vyhláška se vztahuje na subjekty, které jsou držiteli povolení k vývozu či dovozu 

nebo ohlásily a provádí transfer položky dvojího použití v jaderné oblasti mezi členskými 

zeměmi EU. 

 

1.5 Popis cílového stavu 

 Cílem navrhovaného předpisu je implementace závazků plynoucích z NPT a členství 

v NSG do českého právního řádu a uvedení v současnosti v ČR platného seznamu položek 

dvojího použití v jaderné oblasti do souladu s aktuální revizí dokumentu INFCIRC/254/Part2, 

kterým NSG stanoví položky dvojího použití v jaderné oblasti a jejich kontrolní parametry, 

stanovení požadavků na obsah dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je vývoz 

a dovoz jaderných položek, které jsou položkami dvojího použití v jaderné oblasti a 

požadavků na informace užívané v rámci ohlašovaného transferu a stanovení rozsahu 
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a způsobu uchovávání evidovaných údajů o pohybech těchto jaderných položek vč. způsobu 

jejich předávání SÚJB. 

 

1.6 Zhodnocení rizika 

Rizikem je varianta, že nedojde k vydání navržené vyhlášky a stávající vyhláška bude AZ 

zrušena. Aktualizované seznamy a podrobnosti pro vývoz, dovoz a transfer jaderných 

položek, kterými jsou položky dvojího použití v jaderné oblasti, by nebyly pro dotčené 

subjekty k dispozici a tyto subjekty by se tak dostaly do stavu zvýšené právní nejistoty. ČR by 

rovněž neplnila své mezinárodněpolitické závazky, neboť se, jako členský stát MAAE, 

zavázala k transpozici mezinárodních doporučení agentury. Povinnost zajistit kontrolní režim, 

ve smyslu dostatečné informovanosti o položkách a jejich pohybu, plyne ostatně i z právně 

závazné NPT, která by tak byla nepřijetím vyhlášky porušena. 

Naopak, přijetí navržené právní úpravy přinese pro uživatele vyhlášky zvýšení právní jistoty 

a i určitý komfort při přípravě a v průběhu povolovacího režimu dovozu a vývozu a při 

ohlášení transferu jaderných položek, které jsou položkami dvojího použití v jaderné oblasti. 

 

2. Návrh variant řešení 

 

2.1 Varianta 0 

Varianta A (nulová varianta) – ponechání současného stavu beze změny 

 Nulová varianta vychází z předpokladu, že pro oblast dovozu, vývozu a transferu 

by nebyla k dispozici detailnější úprava požadavků na obsah dokumentace, rozsah 

evidovaných údajů a zejména seznam položek dvojího použití v jaderné oblasti. Podle této 

varianty by musely všechny dotčené osoby vycházet pouze z ustanovení atomového zákona, 

což by v praxi znamenalo, že by dotčené osoby neměly k dispozici zejména aktualizovaný 

seznam položek, který je klíčový z hlediska informovanosti osob o konkrétních položkách 

pro které je třeba žádat SÚJB o vývozní/dovozní povolení. Krom samotného seznamu 

by osoby neměly k dispozici detailnější ustanovení obsažené ve vyhlášce, jako jsou 

požadavky na obsah dokumentace k povolení k dovozu a vývozu a k ohlášení transferu 

položek dvojího použití v jaderné oblasti, rozsah a způsob uchovávání evidovaných údajů o 

položkách dvojího použití v jaderné oblasti a jejich předávání SÚJB. Rovněž by v takovém 

případě mohly nastat problémy v plnění povinností ČR dostát svým závazkům vyplývajícím 

z členství v NPT a v NSG. 

 

2.2  Varianta 1 

 Varianta B (1) zajistí právně závazným způsobem kontinuitu výkonu státního dozoru 

nad položkami dvojího použití v jaderné oblasti a kontrolu dodržování povinností 

vyplývajících z nakládání s těmito položkami, včetně povolování jejich vývozu nebo dovozu. 

Rovněž bude zachována kontinuita vedení státního systému evidence držitelů povolení, 

dovážených a vyvážených položek dvojího použití v jaderné oblasti a nadále bude pokračovat 

již zavedený systém evaluace žádostí o vývoz/dovoz těchto položek a vydávání příslušných 

povolení a nově evidence přijatých ohlášení jejich transferu. 

 Rovněž budou naplněny závazky vyplývající z členství v NPT a v NSG. 
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3.  Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

3.1  Identifikace nákladů a přínosů  

 

3.1.1 Varianta 0 (nulová varianta) 

 Nulová varianta nebyla ze shora uvedených důvodů hodnocena. 

 

3.1.2 Varianta 1 

a)  Náklady a přínosy podnikatelů 

V souvislosti s přijetím předkládané vyhlášky, se nepředpokládají žádné nové (další) náklady 

pro žadatele či držitele povolení k dovozu/vývozu položky dvojího použití. Nedojde ani ke 

zvýšení administrativní zátěže, neboť návrh vyhlášky svým rozsahem odpovídá minulému 

právnímu předpisu. 

 

b)  Náklady a přínosy veřejné správy 

V souvislosti s přijetím předkládané vyhlášky návrh nepředpokládá žádné nové (další) 

náklady orgánů veřejné správy. Navrhované řešení nevznáší nové nároky na státní rozpočet 

ani ostatní veřejné rozpočty.  

 

Sociální dopady 

 Předkládaný návrh vyhlášky o stanovení seznamu položek dvojího použití v jaderné 

oblasti nebude mít žádné sociální dopady.  

 

Dopady na životní prostředí 

 Předkládaný návrh vyhlášky o stanovení seznamu položek dvojího použití v jaderné 

oblasti nebude mít žádné dopady na životní prostředí. 

 

4.  Návrh řešení 

 

4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

 Variantou doporučenou k dalšímu řešení je předložený návrh vyhlášky. 

 

5.  Implementace doporučené varianty a vynucování 

 Orgánem zodpovědným za zpracování návrhu vyhlášky je SÚJB, který bude rovněž 

odpovědný za implementaci státního dozoru nad jadernými položkami a kontrolu dodržování 

povinností vyplývajících z nakládání s těmito položkami, včetně povolování jejich vývozu 

nebo dovozu. Implementace a vynucování budou realizovány zejména v rámci výkonu 

státního dozoru SÚJB v uvedené oblasti. 

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

 Přezkoumání účinnosti bude průběžně prováděno v rámci výkonu státního dozoru 

v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření – monitorování radiační 

situace.  
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7. Konzultace a zdroje dat 

Při přípravě vyhlášky bylo vycházeno z níže uvedených materiálů: 

 Konzultace proběhly v rámci přípravy návrhu vyhlášky se společnostmi TOS Kuřim – 

OS a.s., Austin Detonator s.r.o., Vishay Electronic s.r.o. a Walter s.r.o. Dále se 

uskutečnilo jednání s pracovníky útvaru nákupu materiálu společnosti ČEZ, a.s., 

 NSG Guidelines for transfers of nuclear-related dual-use equipment, materials, 

software, and related technology (INFCIRC/254, Part 2), 

 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 

užití. 

Využity byly také praktické zkušenosti ze spolupráce s ostatními členskými státy NSG, 

z účasti na zasedáních NSG a hodnotících konferencích NPT a zkušenosti z dosavadního 

výkonu státního dozoru nad jadernými položkami a kontroly dodržování povinností 

vyplývajících z nakládání s těmito položkami, včetně povolování jejich vývozu respektive 

dovozu a také transferu.  

 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Osoba, která zpracovala závěrečnou zprávu RIA: 

Mgr. Alois Tichý 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Senovážné nám. 9, Praha 1 

226 514 414 

alois.tichy@sujb.cz 

 

B. Zhodnocení souladu návrhu právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, 

s mezinárodními smlouvami, jímž je Česká republika vázána, a s předpisy Evropské 

unie, judikatury soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 

práva Evropské unie, popřípadě s legislativními záměra a s návrhy Evropské unie 

 Návrh vyhlášky je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky, jak jej 

vymezuje čl. 112 Ústavy České republiky. Vyhláška je vydána k provedení zákona č. …/2016 

Sb., atomový zákon, z jehož mezí nevybočuje. 

Navrhovaná právní úprava je plně v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství 

pro atomovou energii (EURATOM) a není v rozporu s žádnou mezinárodní smlouvou, kterou 

je Česká republika vázána. Navrhovaná právní úprava je plně slučitelná s relevantním právem 

Evropské unie. 

 

 

C. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky 

 Navrhovaná právní úprava nepředpokládá dopady na státní rozpočet či ostatní veřejné 

rozpočty, podnikatele ani sociální dopady. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAB4G6SE9)



 - 38 - 

Nově nastavené požadavky na dokumentaci a evidované údaje či nově vymezené postupy 

k zajištění ochrany v oblasti nešíření jaderných zbraní deklarují přehledným způsobem 

aplikaci dotčených ustanovení zákona v rámci výkonu státní správy v oblasti nešíření 

jaderných zbraní s cílem zefektivnit postupy uplatňované v rámci této oblasti. 

 

D. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné negativní sociální dopady, včetně dopadů 

na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 

postižením a národnostní menšiny. Nepředpokládá se ani negativní dopad na rovné postavení 

mužů a žen, ani jiné diskriminační dopady. Návrh nebude mít vliv ani na životní prostředí.  

 

E. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Návrh nemá žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. 

Navrhovaná právní úprava je indiferentní vůči zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh nezakládá žádné 

nové zpracování osobních údajů. 

 

F. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem 

korupčního rizika a ani nezahrnuje žádné změny, které by svou povahou mohly způsobit 

nárůst korupčních rizik. 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K § 1 

Tento paragraf odkazuje na přílohu č. 1, která stanoví zmiňovaný seznam položek dvojího 

použití v jaderné oblasti. Tento seznam je jedním ze základních referenčních zdrojů 

při evaluaci každé žádosti o vydání povolení k dovozu či vývozu položky dvojího použití. 

Rovněž ohlašovací povinnost v případě transferu se týká položek uvedených právě v tomto 

seznamu. 

 

Tento seznam obsažený v příloze č. 1 předkládané vyhlášky byl vypracován podle aktuální 

9. revize dokumentu MAAE INFCIRC/254/Part2 a v současné době se již značně odlišuje 

od revize, na základě které byl vypracován kontrolní seznam předchozí vyhlášky 

č. 166/2009 Sb. 
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K § 2 

Tento paragraf stanoví požadavky na obsah dokumentace pro dovoz a vývoz jaderné položky, 

která je položkou dvojího použití v jaderné oblasti. Tento paragraf popisuje náležitosti 

prohlášení koncového uživatele nebo přijímajícího státu, kterým se tento zavazuje, že položka 

dvojího použití v jaderné oblasti nebude používána k účelům uvedeným v čl. 4 odst. 1 a ani 

nebude vyvezena do zemí podléhajících čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. 

května 2009, což je nezbytný předpoklad pro vydání povolení k vývozu položky dvojího 

použití. Vzhledem ke skutečnosti, že toto prohlášení má původ v zahraničí, klade SÚJB 

požadavky pouze na obsahovou stránku tohoto prohlášení. Prohlášení musí dále obsahovat 

specifikaci použití a místa konečného použití položky dvojího použití v jaderné oblasti, jež 

musí odpovídat údajům v žádosti, aby bylo možné vždy provést lokalizaci a verifikaci 

deklarovaného použití dané položky příslušnými institucemi, bylo-li by to zapotřebí. 

Oba body tohoto paragrafu zároveň tvoří nezbytnou prerekvizitu pro vydání příslušného 

povolení i z hlediska mezinárodních závazků v oblasti nešíření jaderných zbraní, kterými 

je Česká republika vázána. 

 

K § 3 

V tomto ustanovení se odkazuje na přílohu č. 2 předkládané vyhlášky, která obsahuje vzor 

prohlášení koncového uživatele v případě dovozu položek dvojího použití v jaderné oblasti 

do České republiky. Obsahové náležitosti vzoru navazují na § 2. 

 

K § 4 

Tento paragraf v prvním odstavci stanoví rozsah evidovaných údajů, které jsou držitelé 

povolení k dovozu či vývozu povinni uchovávat. Tyto údaje jsou významné nejen z hlediska 

mezinárodních závazků České republiky v oblasti nešíření jaderných zbraní, ale mají klíčový 

význam i pro kontrolní činnost SÚJB v oblasti nešíření. Údaje v rozsahu bodů a) až f) 

je držitel povolení k dovozu či vývozu povinen oznámit SÚJB, dle druhého odstavce tohoto 

paragrafu, do 5 pracovních dnů. Údaje v rozsahu bodu g) je držitel povolení k dovozu 

či vývozu povinen oznámit SÚJB, dle druhého odstavce tohoto paragrafu, do 30 pracovních 

dnů. 

 

K § 5 

Tento paragraf stanoví náležitosti prohlášení o konečném použití jaderných položek, které 

jsou položkami dvojího použití v jaderné oblasti.  

Je stanoven rozsah údajů, které obsahuje tzv. prohlášení o konečném použití jaderné položky, 

která je položkou dvojího použití v jaderné oblasti. 

Jedná se o údaje, které v prvních pěti bodech tohoto odstavce slouží k identifikaci samotného 

transferu, ohlašovatele a koncového uživatele, včetně způsobu konečného použití. Dále 

se jedná v předposledním bodě o vyjádření povinnosti koncového uživatele nepoužívat 

položky dvojího použití v jaderné oblasti nebo jejich části k žádným účelům, které by byly 

v rozporu se Smlouvou o nešíření jaderných zbraní. Tento bod vychází z mezinárodních 

závazků, kterými je ČR vázána. V závěru odstavce se stanovuje povinnost ohlašovatele 

oznámit SÚJB předpokládaný termín o uskutečněném transferu jaderné položky, která 
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je položkou dvojího použití v jaderné oblasti. Tento bod tak vytváří zpětnou vazbu od 

ohlašovatele k SÚJB, díky čemuž může SÚJB efektivně ověřovat, zda byl každý transfer 

skutečně realizován a zda transferovaná položka odpovídá uvedeným údajům. Ve všech 

bodech se tedy jedná o údaje, které jsou nutné pro výkon dozorné a kontrolní činnosti SÚJB 

v této oblasti. 

 

K § 6 

Tento paragraf uvádí, že tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování 

informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. 

Samotné informace vyžadované k realizaci povolovacího a ohlašovacího režimu by mohly být 

považovány za překážku volného pohybu zboží, proto dochází k oznámení. 

 

K § 7 

Tento paragraf uvádí datum účinnosti této vyhlášky v návaznosti na nabytí účinnosti 

atomového zákona. 

 

K Příloze č. 1 vyhlášky 

Tato příloha obsahuje kontrolní seznam položek dvojího použití v jaderné oblasti dle 9. revize 

dokumentu Mezinárodní agentury pro atomovou energii INFCIRC/254/Part2. 

 

K Příloze č. 2 vyhlášky 

Tato příloha obsahuje vzor prohlášení o konečném použití jaderných položek, které jsou 

položkami dvojího použití v jaderné oblasti pro dovoz položek dvojího použití v jaderné 

oblasti do ČR. 
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