
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o položkách dvojího použití 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 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 1 odst. 2: 

 V navrhovaném novém atomovém zákoně chybí 

zákonné zmocnění k tomu, aby prováděcí právní předpis 

upravoval dokumentaci pro dovoz, nebo vývoz jaderné položky, 

která je položkou dvojího použití v jaderné oblasti.  

 V § 170 odst. 4 a § 171 odst. 5 atomového zákona 

je uvedeno pouze zákonné zmocnění pro stanovení obsahu 

prohlášení o konečném použití položky dvojího použití v jaderné 

oblasti při vývozu a dále vzor prohlášení koncového uživatele 

položky dvojího použití v jaderné oblasti. Zmocnění ke 

stanovení požadavků na obsah dokumentace je uveden v § 24 

odst. 7 atomového zákona. Toto zmocnění je ovšem navrženo 

provést ve vyhlášce o vybraných položkách v jaderné oblasti. 

 Z tohoto důvodu navrhujeme návětí odstavce 2 vypustit 

a text označený pod písmeny a) a b) uvést v samostatných 

ustanoveních. V této souvislosti by bylo vhodné rovněž upravit 

§ 3, tedy současný název vypustit a text nacházející se 

v odstavcích 1 a 2 uvést v samostatných paragrafech. 

 

Akceptováno 

Do výčtu zmocnění bylo doplněno zmocnění v § 24 odst. 7 NAZ a 

§ 1 bude pro nadbytečnost, vzhledem k malému rozsahu vyhlášky, 

vypuštěn. 

K příloze č. 2: 

 V textu přílohy č. 2 je navrženo, aby fyzická osoba v 

prohlášení uváděla rovněž rodné číslo. Uvedení rodného čísla ve 

vyhlášce je v rozporu s ustanovením § 13c zákona č. 133/2000 

Akceptováno 

Požadavek na uvedení rodného čísla u fyzické osoby byl nahrazen 

požadavkem na uvedení data a místa narození. 
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Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých 

zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších 

předpisů, kde je v písm. b) stanoveno, že „rodná čísla lze 

využívat jen, stanoví-li tak zvláštní zákon“. V atomovém zákoně 

však možnost využívat rodné číslo v souvislosti s prohlášením o 

konečném použití jaderných položek, které jsou položkami 

dvojího použití v jaderné oblasti, stanovena není. Atomový 

zákon pouze požaduje doplnit rodné číslo do žádosti o povolení 

podle § 16. Doporučujeme proto v příloze č. 2 vypustit 

informace o rodném čísle, neboť vhodnější bude místo něj 

požadovat datum a místo narození. Tyto údaje danou osobu 

taktéž dostatečně identifikují. 

 

K nadpisu: 

 S ohledem na čl. 33 odst. 1 písm. a) Legislativních 

pravidel vlády doporučujeme za slova „ze dne“ doplnit číslovku 

„2016“. 

 

Akceptováno 

K § 1: 

 S ohledem na strukturu ustanovení s návětím 

doporučujeme ustanovení dělit na písmena, nýbrž na odstavce.  

 

Akceptováno jinak 

§ 1 bude pro nadbytečnost, vzhledem k malému rozsahu vyhlášky, 

vypuštěn 

K § 1 odst. 3 a § 4: 

1. Předmět úpravy popsaný v § 1 odst. 3 zahrnuje i způsob 

a dobu uchovávání evidovaných údajů, které ale nejsou 

fakticky v textu vyhlášky upraveny.  Doba uchovávání 

evidovaných údajů o jaderných položkách, které jsou 

položkami dvojího použití, je stanovena v § 172 písm. c) 

atomového zákona. Z tohoto důvodu navrhujeme tuto 

problematiku z textu § 1 odst. 3 a z nadpisu k § 4 

vypustit. 

2. Vyhláška na druhou stranu upravuje lhůty pro předávání 

evidovaných údajů Státnímu úřadu pro jadernou 

bezpečnost, což vyplývá i ze zmocnění obsaženého 

v § 25 odst. 2 písm. d) atomového zákona. 

Doporučujeme do textu § 1 odst. 3 a nadpisu k § 4 

doplnit za slova „dvojího použití a“ slova „lhůty pro“. 

Bod 1. 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

Bod 2.  

Akceptováno 
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3. V souvislosti se zaváděnou legislativní zkratkou „Úřad“ 

odkazujeme na čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel 

vlády. Legislativní zkratka se správně má zavést 

za slovním spojením, které nahrazuje, a to na místě, kde 

je toto slovní spojení v právním předpisu použito 

poprvé, tedy v případě navržené vyhlášky již v úvodní 

větě. Zaváděná zkratka pak musí být uvedena 

v uvozovkách. 

 

Bod 3. 

Neakceptováno 

Vzhledem k tomu, že jde o prováděcí předpis k zákonu, který již 

tuto zkratku zavedl, nebude zkratka vyhláškou znovu zaváděna 

(jak umožňují i Legislativní pravidla vlády). 

 

K § 1 odst. 4: 

 Navrhujeme slova „vybranou položku“ nahradit slovy 

„položkou dvojího použití“, neboť se zřejmě jedná o omyl 

předkladatele. Vybrané položky v jaderné oblasti upravuje jiná 

vyhláška. Námi navrhované znění je uvedeno v nadpise přílohy 

č. 2 k tomuto návrhu.  

 

 

Akceptováno 

K § 4 odst. 1 písm. g): 

 Ustanovení doporučujeme zpřesnit, neboť není zcela 

jasné, co vše spadá pod pojem „údaje v rozsahu písemného 

potvrzení koncového uživatele o převzetí položky dvojího 

použití v jaderné oblasti“.  

 

Neakceptováno 

 

Jedná se o doplňující údaje dodané položky z hlediska efektivního 

fungování mezinárodních kontrolních režimů. Tato skutečnost plyne 

dostatečně z kontextu vyhlášky. 

K § 5: 

1. Doporučujeme vypustit číselné označení prvního 

odstavce, neboť § 5 obsahuje pouze jeden odstavec, 

a tudíž není potřeba odstavec číslovat.  

2. Navrhujeme text v písm. a) uvést ve stejném tvaru, jako 

v případě § 4 odst. 1 písm. a) anebo § 169 odst. 2 písm. 

b) atomového zákona. Vhodné bude především nahradit 

slova „v souladu s touto vyhláškou“ slovy „podle této 

vyhlášky“. 

3. Doporučujeme v písm. f) doplnit za slova „k vojenským 

účelům a“ spojku „že“. 

 

Akceptováno 

K příloze č. 1: 

 Dáváme na zvážení, zda obsah přílohy nepřesunout 
Akceptováno jinak 
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v zájmu přehlednosti a zjednodušení orientace v takto rozsáhlé 

příloze na její začátek. 

 

Obsah bude pro nadbytečnost vypuštěn. 

K příloze č. 2: 

1. Nepovažujeme za vhodné používat v příloze zkratku 

„SÚJB“, která nebyla ani řádně zavedena. 

Doporučujeme použít plný název úřadu. Všem 

adresátům práva nemusí být smysl zkratky zcela jasný.  

2. Dále upozorňujeme, že na poznámky pod čarou 

obsažené v příloze se rovněž vztahují Legislativní 

pravidla vlády (konkrétně čl. 47), které by měly být 

označeny arabskými čísly a kulatou závorkou (poloviční 

závorkou). Poznámka pod čarou je dále určena k citaci 

právního předpisu, nikoliv k poznámkám 

nenormativního charakteru. Text poznámky pod čarou 

proto doporučujeme uvést ve stávajícím § 3. 

 

 

Akceptováno 

Český báňský 

úřad 

K Příloze č. 1 

K pododdílu 5.B.6 a 6.C.1 

ČBÚ doporučuje v pododdílu v 5.B.6 a 6.C.1 přílohy č. 1 

navržené vyhlášky předkladateli zvážit navržený počet položek 

dvojího použití v jaderné oblasti a případně jej v návaznosti na 

takové uvážení snížit. 

Odůvodnění: Předložený návrh oproti dosavadní vyhlášce 

č. 166/2009 Sb. značně rozšiřuje výčet položek dvojího použití 

v jaderné oblasti, ačkoliv se jedná o zařízení a látky či směsi 

(výbušniny), se kterými se v civilním sektoru nezřídka 

obchoduje pro účely testování výbušnin nebo zpracování 

výbušnin pro výrobu, mimo jiné i tepelně stabilních rozbušek 

či kumulativních náloží. Odůvodnění k navrhované právní 

úpravě oddílu C., které deklaruje, že navrhovaná „právní úprava 

nepředpokládá dopady na podnikatele ani sociální dopady“, 

je zavádějící. Rozšíření položek oproti stávající právní úpravě 

totiž jednoznačně povede k nezanedbatelnému zvýšení 

Neakceptováno 

 

Příloha č. 1 návrhu této vyhlášky vychází z aktuální revize 

seznamu kontrolovaných položek dvojího použití schváleným 

plenárním zasedáním Skupiny jaderných dodavatelů (NSG). 

Vzhledem ke členství ČR v této skupině a dalším mezinárodním 

závazkům ČR v oblasti nešíření jaderných zbraní, je nutné tento 

kontrolní seznam implementovat do národní legislativy celý, 

včetně nových položek (výbušniny), které byly do kontrolního 

seznamu NSG přidány v aktuální revizi. 
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finančního zatížení podnikatelů v souvislosti s regulací na poli 

transferu i evidence tohoto zboží. ČBÚ chápe nutnost regulovat 

přístup k rizikovým komoditám, nicméně doporučující výstupy 

platforem Zangger Committee a Nuclear Suppliers Group 

považuje ČBÚ, pokud jde o výbušniny v položce 6.C.1., 

i s ohledem na jejich detonační rychlost při maximální hustotě 

(dovozováno z nadpisu sekce), za nesystémově nahodilé. 

Výstupy uvedených platforem totiž zmiňují např. výbušniny, 

které svými vlastnostmi příliš nezapadají do skupiny 

„brizantních“ neboli „high explosives“. 

 

 K pododdílu 6.C.1 

ČBÚ doporučuje v nadpise a v návětí pododdílu 6.C.1 přílohy č. 

1 navržené vyhlášky slova „Vysoce účinné výbušné látky“ 

nahradit slovy „Brizantní výbušniny“. 

Odůvodnění: Použití slovního spojení „vysoce účinné“ není 

vhodné s ohledem na povahu výbušné přeměny látek uvedených 

v daném pododdílu a je pravděpodobně důsledkem doslovného 

(avšak zavádějícího) překladu slov „high explosives“. ČBÚ 

považuje v této souvislosti rovněž za vhodnější nahradit slova 

„výbušné látky“ slovy dosud používanými v technické praxi a 

v právních předpisech (např. v zákoně č. 61/1988 Sb., v zákoně  

o zbraních, zákoně o integrované prevenci, zákoně o Policii ČR 

apod.). 

 

Akceptováno 

 

Předkladatel přistoupil k nahrazení stávající terminologie, 

přesnější terminologií navrženou připomínkovým místem. 

ČEZ, a.s. K § 4 odst. 1 písm.e) 

Návrh nového textu: „přibližný termín, kdy dovážená nebo 

vyvážená položka dvojího použití v jaderné oblasti vstoupila na 

území České republiky nebo opustila území České republiky“, 

nebo odstavec vynechat 

Uvedený termín může držitel povolení přesně určit pouze v 

případě, že sám bude PDP převážet. Pokud je za převoz 

odpovědná spediční firma či pošta, je velmi obtížné tento termín 

pro žadatele povolení přesně určit (i když je dnes možné 

Neakceptováno 

 

Informace o termínu, kdy položka překročila hranice je pro SÚJB 

zásadní, protože ji následně musí být schopen sdělit dotčeným 

mezinárodním orgánům působícím v mezinárodních kontrolních 

režimech zaměřených na kontrolu exportu jaderných technologií. 
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trasování zásilek), zejména při dovozu. Z pohledu správnosti 

informace, která je evidovaným údajem, není pro držitele 

povolení v tomto případě možnost nezávislého ověření, zda je 

poskytnutý údaj, za který z hlediska AZ nese odpovědnost 

správný.   

 

 K § 4 odst. 1 písm. g) 

Návrh nového textu: „údaje v rozsahu písemného potvrzení 

koncového uživatele o převzetí položky dvojího použití v 

jaderné oblasti při jejím dovozu“. 

Při vývozu má ohlašovací povinnost o přijetí PDP koncový 

uživatel, který PDP v zahraničí přijímá vůči tamnímu 

dozornému orgánu. Takhle by se fakticky vystavovala dvě různá 

potvrzení na tentýž úkon s tím, že držitel povolení při odeslání 

zboží přes spediční službu již uváděné písemné potvrzení zpět 

nemusí obdržet, ale ze zákona za to může být postižen. Tj. 

držitel povolení odesílající JP do zahraničí může být postižen za 

to, že konečný uživatel tuto položku příjme a nesplní požadavky 

legislativy odesílajícího státu, pod jehož zákony nespadá. 

 

Neakceptováno 

 

Vzhledem k mezinárodním závazkům SÚJB v oblasti nešíření 

jaderných zbraní musí být SÚJB jako zodpovědný státní orgán 

schopen doložit, že daná položka byla předána deklarovanému 

koncovému uživateli (i v případě jejího vývozu) a nedošlo k 

jejímu zneužití k nedeklarovaným účelům. 

Ministerstvo 

financí 

K nadpisu 

Nad nadpis „VYHLÁŠKA“ je nezbytné vložit slovo „NÁVRH“. 

 

Akceptováno 

 K uvozovací větě 

V uvozovací větě doporučujeme na jejím konci vypustit slovo 

„zákona“. 

 

Akceptováno 

 K § 1 

Doporučujeme přeformulovat § 1, jehož systematika neodpovídá 

struktuře paragrafu požadované Legislativními pravidly vlády, 

takto:  

„§ 1 

Předmět úpravy 

     Tato vyhláška stanoví 

a) jaderné položky, které jsou položkami dvojího použití 

Akceptováno jinak 

§ 1 bude pro nadbytečnost vypuštěn, vyhláška má velmi omezený 

předmět úpravy a není nutné jej v textu uvádět. 
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v jaderné oblasti (dále jen „položka dvojího 

použití“), 

b) požadavky na obsah dokumentace pro dovoz, nebo 

vývoz položky dvojího použití, 

c) obsah prohlášení o konečném použití položky dvojího 

použití při jejím vývozu, 

d) vzor prohlášení koncového uživatele položky dvojího 

použití při jejím dovozu, 

e) rozsah, způsob a dobu uchovávání evidovaných údajů 

o položkách dvojího použití a jejich předávání 

Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (dále jen 

„Úřad“), 

f) náležitosti prohlášení o konečném použití jaderné 

položky, která je vybranou položkou v jaderné 

oblasti.“. 

 

V zájmu podstatného odlehčení textu doporučujeme zavést v § 1 

písm. a) legislativní zkratku „(dále jen „položka dvojího 

použití“)“, zkracující sousloví „jaderné položky, které jsou 

položkami dvojího použití v jaderné oblasti“, a tuto legislativní 

zkratku dál důsledně užívat. Z tohoto návrhu vycházejí i naše 

další připomínky. 

 

 K § 2 

Doporučujeme zpřesnit text § 2, který je třeba uvést do souladu 

s názvem přílohy č. 1, který doporučujeme rovněž upravit (viz 

níže), a formulovat § 2 takto: 

„§ 2 

Seznam položek dvojího použití 

Seznam položek dvojího použití podléhajících 

kontrolním režimům při dovozu, vývozu nebo 

transferu je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.“. 

Částečně akceptováno 

 

Formulace § 2 byla upravena dle doporučení připomínkového 

místa. Název přílohy č. 1 je doslovným překladem názvu originálu 

kontrolního seznamu NSG, tak jak byl publikován Mezinárodní 

agenturou pro atomovou energii v dokumentu 

INFCIRC/254/Rev.9/Part2 
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K nadpisu § 3 

Nadpis § 3 doporučujeme formulovat takto: „Požadavky 

na obsah dokumentace pro dovoz a vývoz položky dvojího 

použití“. 

 

Akceptováno 

 K § 3 odst. 1 písm. b) 

V § 3 odst. 1 v písmenu b) doporučujeme nahradit slova 

„v jaderné oblasti, jež“ slovy „ , která“. 

 

Akceptováno 

 K § 3 odst. 2 

V § 3 odst. 2 doporučujeme slova „stanoví příloha“ nahradit 

slovy „je uveden v příloze 

Neakceptováno 

Jedná se o obvyklou legislativní techniku, která je jednotně 

užívána všemi vyhláškami SÚJB k provedení nového atomového 

zákona. 

 K nadpisu § 4 

Nadpis § 4 doporučujeme formulovat takto: „Rozsah, způsob 

a doba uchovávání evidovaných údajů o položce dvojího 

použití a jejich předávání Úřadu“. 

 

Akceptováno jinak 

Doba uchovávání nebude vyhláškou upravena, jelikož je 

stanovena přímo zákonem. 

 K § 4 odst. 1 

V úvodní části § 4 odst. 1 navrhujeme vypustit slovo „se“, slovo 

„položek“ nahradit slovem „položky“ a slova „v jaderné oblasti 

rozumí“ nahradit slovem „jsou 

Akceptováno 

 K § 4 odst. 1 písm. a) 

V  § 4 odst. 1 písm. a) doporučujeme vypustit slova „v jaderné 

oblasti podle této vyhlášky“. 

 

Akceptováno 

 K § 4 odst. 1 písm. c) 

V  § 4 odst. 1 písm. c) navrhujeme doplnit slova „týkající se 

položky dvojího použití“. 

 

Akceptováno 

 K § 4 odst. 1 písm. d) 

V  § 4 odst. 1 písm. d) doporučujeme doplnit slova „položky 

dvojího použití“. 

 

Akceptováno 

 K § 4 odst. 1 písm. f) 

V § 4 odst. 1 písm. f) navrhujeme nahradit slovo „a“ slovem 
Akceptováno 
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„nebo“ a za slovo „vývozu“ doporučujeme vložit slova „položky 

dvojího použití sdělení,“. 

K § 4 odst. 2 písm. a) 

V § 4 odst. 2 písm. a) doporučujeme nahradit lomítko slovem 

„nebo“. 

 

 

Akceptováno 

 K nadpisu § 5 

Nadpis § 5 navrhujeme formulovat takto: „Náležitosti 

prohlášení o konečném použití položky dvojího použití“. 

 

Akceptováno 

 K § 5 odst. 1 

V úvodní části § 5 odst. 1 doporučujeme vypustit slovo 

„jaderné“ a slova „ , která je položkou“. Za textem úvodní části 

odstavce navrhujeme doplnit dvojtečku. 

 

Akceptováno 

 K § 5 odst. 1 písm. a) 

V § 5 odst. 1 písm. a) navrhujeme vypustit slovo „jaderné“, 

slova „ , která je položkou“ a slova „v jaderné oblasti v souladu 

s touto vyhláškou 

Akceptováno 

 K § 5 odst. 1 písm. b, c), d) a e) 

V § 5 odst. 1 písmenech b), c), d) a e) navrhujeme doplnit slova 

„položky dvojího použití“. 

 

Akceptováno 

 K § 5 odst. 

V § 5 odst. 1 písm. f) doporučujeme vypustit slovo „žádným“. 
 

Akceptováno 

 K § 5 odst. 1 písm. g) 

V § 5 odst. 1 písm. g) navrhujeme vypustit slovo „jaderné“ 

a slova „ , která je položkou“. 

 

Akceptováno 

 K příloze č. 1vyhlášky 

Název přílohy č. 1 návrhu vyhlášky doporučujeme formulovat 

takto: „SEZNAM POLOŽEK DVOJÍHO POUŽITÍ 

PODLÉHAJÍCÍCH KONTROLNÍMU REŽIMU PŘI 

DOVOZU, VÝVOZU NEBO TRANSFERU“. 

 

Neakceptováno 

 

Příloha č. 1 je doslovným překladem originálního kontrolního 

seznamu NSG, tak jak byl publikován Mezinárodní agenturou pro 

atomovou energii v dokumentu INFCIRC/254/Rev.9/Part2. 
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 K příloze č. 1 vyhlášky 

Konstatujeme, že příloha č. 1 je zcela nepřehledná a obáváme se, 

že orientace v ní by byla složitá i pro odborníky. Doporučujeme 

proto rozdělit tuto přílohu na části, využít důsledně desetinného 

členění a rovněž grafickou úpravou přílohy (odstavce) docílit její 

lepší přehlednosti. 

 

Neakceptováno 

 

Používaná nomenklatura přílohy č. 1 vychází z kontrolního 

seznamu publikovaného Mezinárodní agenturou pro atomovou 

energii v dokumentu INFCIRC/254/Rev.9/Part2. Tato 

nomenklatura je společná pro všechny členské státy Skupiny 

jaderných dodavatelů a je používána i v jejím elektronickém 

informačním systému. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

K nadpisu 

Na začátku nad slovem „VYHLÁŠKA“ doporučujeme doplnit 

slovo „NÁVRH“ 

 

Akceptováno 

 Ke znění vyhlášky obecně 

V § doporučujeme změnit označení odstavců. Paragraf, který 

není členěn na odstavce, se člení pouze na písmena. Označení 

odstavců „(1)“ až „(4)“ doporučujeme nahradit označením „a)“ 

až „d)“. V stávajícím odst. 2, nově označeném jako písm. b) 

doporučujeme členění z původních písmen „a)“ a „b)“ nahradit 

členěním „1“ a „2“. 

 

Akceptováno 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K § 1 odst. 3 

V § 1 odst. 3 slovo „doba“ nahradit slovem „dobu“ a za 

slovy „v jaderné oblasti“ vložit čárku. 
 

Akceptováno 

 K § 5 

V § 5 zrušit číslování prvního (a jediného) odstavce a v 

předvětí za slovy „v jaderné oblasti“ vložit čárku. 
 

Akceptováno 

 K příloze č. 1 k vyhlášce 

1. V příloze č. 1 bodu 2.C.7.b.2. za údaj „7,62 x 104“ 

vložit označení jednotky, ve které se měrná pevnost v tahu 

udává (s ohledem na bod 2.C.7.a.2 se zřejmě jedná o metry, 

„m“); 

2. V příloze č. 1 bodu 7.C. Seznam jednotek v položce 

„g“ slovo „zrychl“ nahradit slovem „zrychlení“; 

Akceptováno 
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3. V příloze č. 1 bodu 7.C. Seznam jednotek položku 

„rmp“ označit jako „rpm“, popřípadě celou položku zrušit, 

neboť tato jednotka se nikde jinde v příloze č. 1 

nevyskytuje. 
K příloze č. 2 vyhlášky 

V příloze č. 2 bodu 1. čárku za slovy „k žádným účelům“ 

zrušit a slovo „nakládání“ nahradit slovem „nakládáním“. 
 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

K § 1 odst. 4 

Vzhledem k tomu, že se předmětná vyhláška týká úpravy 

položek dvojího použití v jaderné oblasti, není zřejmé, 

proč by předmětná vyhláška měla též stanovit náležitosti 

prohlášení  

o konečném použití jaderné položky, která je vybranou 

položkou v jaderné oblasti, jak je uvedeno v předmětném 

ustanovení. Ostatně návrh vyhlášky úpravu vybraných 

položek v jaderné oblasti neobsahuje. Pokud se jedná o 

písařskou chybu, doporučujeme slova „která je vybranou 

položkou“ nahradit slovy „které je položkou dvojího 

použití“. 
 

Akceptováno 

 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 § 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 náležitosti prohlášení o 

konečném použití jaderné položky (položky dvojího 

Neakceptováno 

 

Jak připomínkové místo správně uvádí, příslušné ustanovení 

nového atomového zákona se týká údajů, které ohlašovatel 

transferu uvádí v ohlášení.  

 

Příslušné ustanovení v předkládané vyhlášce je zaměřeno na údaje 
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použití 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. 
 

 

obsažené v prohlášení o konečném použití jaderné položky. 

Způsob transferu zde není uveden, neboť se nejedná o významný 

údaj z hlediska kontrolní činnosti, která je prováděna v době, kdy 

se již daná položka nalézá na území ČR. 

 

Prohlášení konečného uživatele je předáváno Úřadu 

ohlašovatelem, ale vyplňuje jej konečný uživatel. 

 

Údaje prohlášení konečného uživatele jsou uvedeny v §5 

předkládané vyhlášky (dle zmocnění v § 18, odst. 5 NAZ). Pro 

úplnost uvádíme, že v NAZ v §18 ods.2 se jedná o údaje pro 

ohlášení transferu. 

 

 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 

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

K § 1  

Doporučujeme respektovat členění paragrafu předepsané 

Legislativními pravidly vlády v čl. 26 odst. 1, podle něhož se 

paragraf člení na odstavce, a ty se pak dále člení na pododstavce, 

které se podle čl. 26 odst. 4 Legislativních pravidel vlády 

označují malými písmeny a kulatou poloviční závorkou, nikoliv 

arabským číslem bez tečky v kulatých závorkách. Pododstavce 

lze dále členit na body. 
 

Akceptováno 

 K § 1 odst. 2  

V souladu s čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme neuvádět čárku před spojkou „nebo“ v sousloví 

„dovoz, nebo vývoz“.  

 

Akceptováno 

 K § 1 odst. 3 

Slovo „doba“ doporučujeme uvést v 4. pádu. 

 

Akceptováno 
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 K § 1 odst. 4 

Upozorňujeme předkladatele, že v § 1 odst. 4 návrhu vyhlášky se 

hovoří o náležitostech prohlášení o konečném použití jaderné 

položky, která je vybranou položkou v jaderné oblasti, ačkoliv z 

předmětu vyhlášky i § 5 vyhlášky vyplývá, že se má jednat o 

jaderné položky, které jsou položkou dvojího použití v jaderné 

oblasti. 

Akceptováno 

Ministerstvo 

zemědělství 

K úvodní větě 

Doporučujeme v úvodní větě za slova „atomový zákon“ 

doplnit slova „(dále jen „zákon“)“. 

 

Akceptováno 

Úřad vlády 

ČR Odbor 

kompatibility 

Bez připomínek  

 

 

 

V Praze dne 25. srpna 2017 

 

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