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III. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace k návrhu vyhlášky o evidenci a 

kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich, kterou se provádí zákon č. 

…/2016 Sb. atomový zákon 

 

1.  Důvod předložení a cíle 

 

1.1 Název 

Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich 

 

1.2 Definice problému 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) předkládá návrh vyhlášky, kterou se provádí 

zákon č.  …/2016 Sb., atomový zákon. K vydání vyhlášky je SÚJB zmocněn ustanovením § 

236  atomového zákona, který je v současné době projednáván v Parlamentu ČR (sněmovní 

tisk č. 560).  

Cílem navrhované regulace je úprava systému evidence a kontroly jaderných materiálů a 

oznamování údajů o nich v návaznosti na povinnosti stanovené atomovým zákonem a 

s uvážením již existujícího a v praxi osvědčeného systému. Návrh vyhlášky kromě 

příslušných ustanovení atomového zákona vychází i z dřívějších právních předpisů, tj. ze 

zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový 

zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále z 

nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 o uplatňování dozoru nad bezpečností v rámci 

Euratomu,  Dodatkového protokolu k trojstranné dohodě o uplatňování záruk (INFCIRC/193) 

a z vyhlášky č. 213/2010 Sb., o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů 

požadovaných předpisy Evropských společenství.  

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Navržený právní předpis vychází z doposud jednotné právní úpravy poměrně z nedávné doby, 

a to vyhláškou č. 213/2010 Sb., o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů 

požadovaných předpisy Evropských společenství, která přímo vychází z nařízení Komise 

(Euratom) č. 302/2005 o uplatňování dozoru nad bezpečností v rámci Euratomu. Nařízení 

Komise (Euratom) č. 302/2005 upravuje systém evidence a kontroly jaderných materiálů 

v určité míře obecnosti. Proto za účelem zpřesnění právní úpravy pro rozličné spektrum 

nositelů povinností (např. provozovatelé jaderných elektráren, zdravotnických zařízení, 

laboratoří, výzkumných institucí, skláren a defektoskopických provozů) se vyhláškou doplňují 

pravidla z nařízení o některé podrobnosti a postupy.  

Dosavadní právní úprava vychází ze zmocnění a ustanovení stávajícího zákona č. 18/1997 Sb. 

atomový zákon, a tudíž neodpovídá formálně a věcně  návrhu nového atomového zákona.  

Změny uvedené v novém atomovém zákoně, které se týkají předmětu vyhlášky, nejsou věcně 

zásadními změnami oproti stávajícímu atomovému zákonu a proto bylo možné přistoupit 

k převzetí textu stávající vyhlášky č. 213/2010 Sb. téměř v plném rozsahu po drobných 

zejména legislativních úpravách. Nový systém evidence a kontroly jaderných materiálů se 

v nově navržené úpravě, tak jako v současné vyhlášce, striktně drží nařízení Komise 

(Euratom) č. 302/2010 a proto nedochází k žádné změně, která by mohla přinést pro povinné 
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osoby další povinnosti nad rámec stávající legislativy. Naopak, drobné změny umožní držiteli 

jaderného materiálu lepší orientaci v nové vyhlášce. 

 

1.4     Identifikace dotčených subjektů 

Vyhláška se vztahuje na subjekty, které jsou držiteli jaderných materiálů a tím tak podléhají 

evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů požadovaných předpisy 

Evropských společenství.  

 

1.5     Popis cílového stavu 

Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich právně 

závazným způsobem stanoví podrobnosti ke způsobu, jakým budou držitelé jaderných 

materiálů na území ČR systematicky a trvale provádět evidenci a kontrolu jaderných 

materiálů a oznamovat údaje požadované předpisy Evropských společenství jak Evropské 

komisi, tak SÚJB. 

 

1.6      Zhodnocení rizika 

Hodnoceným a reálným rizikem je varianta, že nedojde k vydání navržené vyhlášky a 

stávající právní úprava v podobě vyhlášky č. 213/2010 Sb., o evidenci a kontrole jaderných 

materiálů a oznamování údajů požadovaných předpisy Evropských společenství, bude novým 

atomovým zákonem zrušena. V takovém případě by mohl nastat nepřijatelný stav, kdy bude 

novým atomovým zákonem zavedena nová regulace bez toho, že by podrobnosti byly 

upraveny prováděcím právním předpisem, což by znamenalo jak pro regulátora (SÚJB), tak i 

pro dotčené subjekty stav zvýšené právní nejistoty a nepředvídatelnosti práva.  

Rizika, která by hrozila přijetím tohoto návrhu, nejsou předkladateli známá. Naopak, přijetí 

navržené právní úpravy přinese pro uživatele vyhlášky požadovanou právní jistotu vyplývající 

z konkrétní právní úpravy. 

 

2.  Návrh variant řešení 

 

2.1 Varianta 0 – ponechání současného stavu beze změny 

Nulová varianta vychází z předpokladu, že oblast evidence a kontroly jaderných materiálů 

nebude v právním předpise provádějícím atomový zákon upravena. Podle této varianty by 

musely všechny dotčené osoby zajistit provádění evidence a kontroly jaderných materiálů 

podle atomového zákona a příslušného nařízení Komise, které však bez potřebné adaptace na 

právní řád ČR bude obtížně realizovatelné. 

2.2   Varianta 1   

Přijetí navrhované právní úpravy - varianty 1 zajistí pokračovaní v již fungujícím a 

zavedeném systému, a to zejména proto, že základním rámcem pro vyhlášku je nařízení 

Komise (Euratom) č. 302/2005 o uplatňování dozoru nad bezpečností v rámci Euratomu.  

Nová právní úprava přináší pouze drobné změny, např. terminologické, které reflektují úpravu 

v atomovém zákoně.  

 

3.  Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

3.1  Identifikace nákladů a přínosů  

 

3.1.1 Varianta 0 
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Nulová varianta nebyla z výše uvedených důvodů hodnocena, reálnou variantou je pouze 

varianta 1. 

 

3.1.2. Varianta 1 

a) Náklady a přínosy podnikatelů – držitelů jaderných materiálů 

V souvislosti s přijetím předkládané vyhlášky držitelům jaderných materiálů nevyvstanou 

žádné další náklady, ani se nezvýší administrativní zátěž, ve srovnání se stávající právní 

úpravou.  

Dopady na podnikatelské subjekty 

Vzhledem k tomu, že se systém evidence nemění, nevznikají tak žádné nové požadavky, které 

budou mít dopad na podnikatelské prostředí.  

 

b) Náklady a přínosy veřejné správy 

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

veřejné správy.  

 

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 regulace v oblasti mírového využívání jaderné energie a 

ionizujícího záření – kontrolu vedení evidence a kontrolu jaderných materiálů a kontrolu 

oznamování údajů požadovaných předpisy Evropských společenství. 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 – kontrola vedení evidence a 

kontroly jaderných materiálů a kontrola oznamování údajů požadovaných předpisy 

Evropských společenství. 

 

7. Konzultace a zdroje dat 

Nově navržená úprava nahradí současnou vyhlášku č. 213/2010 Sb., o evidenci a kontrole 

jaderných materiálů a oznamování údajů požadovaných předpisy Evropských společenství, 

která přímo vychází z nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 o uplatňování dozoru nad 

bezpečností v rámci Euratomu. Vyhláška kromě adaptace nařízení Komise (Euratom) č. 

302/2005 o uplatňování dozoru nad bezpečností v rámci Euratomu, zohledňuje také změny, 

zejména z oblasti odborné terminologie, vyplývající z nového atomového zákona. Vzhledem 

k tomu, že nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 o uplatňování dozoru nad bezpečností 

v rámci Euratomu nepřipouští v oblasti evidence a kontroly jaderných materiálů dvojí výklad, 

bylo jako základní zdroj dat použito právě nařízení Euratomu. Za dobu trvání stávající 

vyhlášky (pět let) nedošlo ze strany držitelů povolení k žádným problémům či nepochopení 

týkajících se evidence a kontroly jaderných materiálů, tak ani problémům ze strany SÚJB 

vzhledem k výkonu státního dozoru. Právě zkušenosti z fyzických kontrol jaderného 

materiálu jsou průkazným faktorem dokazujícím, že stávající, a tedy i nově navržená vyhláška 

je plně funkční pro potřeby zabezpečení evidence a kontroly jaderného materiálu.  
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8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Ing. Petr Drahoňovský 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

adresa: Senovážné nám. č. 9, Praha 1 

telefon: 221 624 782 

e-mail: petr.drahonovsky@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 záměry 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 vyhláška je plně slučitelná s právními předpisy EU, resp. s nařízením Komise 

(Euratom) č. 302/2005 o uplatňování dozoru nad bezpečností v rámci Euratomu, které 

adaptuje do našeho právního řádu. 

 

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

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 

slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny 

Návrh vyhlášky je v souladu se zmocňovacím ustanovením § 236 zákona č. …/2016 Sb., 

podle něhož SÚJB k provedení zde uvedených ustanovení prováděcím právním předpisem 

mimo jiné stanoví podrobné požadavky na formu a způsob vedení evidence a kontrolu 

jaderných materiálů a oznamování údajů požadovaných předpisy Evropských společenství.  

Navrhované řešení nevznáší nové nároky na státní rozpočet a ani ostatní veřejné rozpočty a 

dále navrhovaná úprava nemá dopad do sociální sféry. 

 

D. Dopady na životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné dopady na životní prostředí.  

 

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

diskriminace 

Navržené řešení  neobsahuje úpravu, kterou by bylo možné označit za diskriminační.   

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

údajů 

Vyhláška stanoví výčty údajů shromažďovaných a zpracovávaných orgány veřejné správy a 

omezuje jejich rozsah na nezbytné minimum. Navržená vyhláška ukládá povinnosti ke 

zpracování osobních údajů SÚJB v rozsahu nezbytném k účinnému výkonu veřejné správy 

v oblasti evidence a kontroly jaderných materiálů. Konkrétně se jedná o seznamy jaderných 

zařízení, jaderných materiálů, vyvezených, dovezených a transferovaných vybraných položek 

v jaderné oblasti. Dále se shromažďují osobní údaje a údaje o právnických osobách. Zde se 

zejména jedná o příjmení, jméno, popřípadě jména, rodné číslo (bylo-li přiděleno), adresa 

místa pobytu a u právnických osob název, identifikační číslo osoby a adresu místa pobytu.  
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G. Zhodnocení korupčních rizik 
Navržená právní úprava nepředpokládá žádná korupční rizika. 

 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K § 1 

Ustanovení vymezuje předmět úpravy vyhlášky v návaznosti na zmocňovací ustanovení 

atomového zákona. 

 

K § 2 

V ustanovení se definují pojmy použité ve vyhlášce, vycházející z nařízení Komise (Euratom) 

č. 302/2005 o uplatňování dozoru nad bezpečností v rámci Euratomu, které je blíže  

nespecifikuje. V dotčeném ustanovení je detailně definován jejich význam. Konkrétně se 

jedná o změnu inventury, nezměřitelné a změřitelné provozní ztráty vznikající v provozu. 

  

K § 3 

Vymezuje se v ustanovení minimální koncentrace jaderného materiálu, pro účely evidence 

jaderných materiálů. Toto ustanovení je oproti stávající vyhlášce nové, a účelem je jasně 

definovat, že jakékoliv množství jaderného materiálu, tedy i „zanedbatelné“ množství 

jaderného materiálu, musí podléhat evidenci a kontrole, a tím se vylučuje případná diskuse o 

tom, zda evidovat či neevidovat minimální množství jaderného materiálu.    

 

K § 4 

V ustanovení se vymezuje seznam jiných štěpných materiálů. Jedná se o materiály, které se 

v budoucnu mohou jevit jako významné z hlediska zajištění nešíření jaderných zbraní a které 

stanoví Rada guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Důvodem tohoto 

mimořádného postupu vyplývajícímu z Smlouvy o založení Euratomu je řešení případů, kdy 

se objeví nový materiál, který by se za stávajících podmínek vymykal kontrole.  

 

K § 5 

V ustanovení se vymezují povinnosti držitele povolení jaderného materiálu.  

První odstavec definuje povinnosti držitele povolení ve vztahu k vedení evidence a provádění 

kontrol jaderných materiálů, a o možnosti tímto pověřit jinou fyzickou osobu. 

Druhý odstavec vymezuje, jakou dokumentaci držitel povolení zasílá Komisi a seznamuje 

s povinností tuto dokumentaci v kopii odeslat SÚJB. 

Třetí odstavec oznamuje, že se evidence jaderných materiálů a provádění jejich kontrol řídí 

nařízením Komise (Euratom) č. 302/2005. Konkrétně se jedná o informace, kde a kdo tyto 

informace poskytuje.  

 

K § 6 

V ustanovení, které navazuje na § 5, který vedoucího evidence zmiňuje jako osobu, která je 

delegována držitelem povolení k vedení a kontrole jaderných materiálů, se vymezují 

povinnosti vedoucího evidence jaderných materiálů. Toto ustanovení nejen určuje povinnosti, 

ale také seznamuje s dokumenty, s kterými musí vedoucí evidence pracovat a to přesně podle 

nařízením Komise (Euratom) č. 302/2005.   

 

K § 7 

Ustanovení obsahuje taxativní výčet všech typů požadované dokumentace k vedení evidence 

jaderných materiálů, který je v souladu s nařízením Komise (Euratom) č. 302/2005. 
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K § 8 

Tento paragraf podrobně specifikuje evidenční a provozní záznamy, jednu z položek z § 7. 

První odstavec oznamuje, že údaje do evidenčních záznamů se musí řídit nařízením Komise 

(Euratom) č. 302/2005. 

Druhý odstavec již podrobně oznamuje, za jakých podmínek a kde se musí vést provozní 

záznamy. Dále seznamuje s obsahem provozních záznamů a s možností delegovat jinou 

fyzickou osobu vedením provozních záznamů na odloučeném pracovišti, což je z hlediska 

evidence a kontroly jaderného materiálu velice důležité. 

 

K § 9 

Tento paragraf podrobně specifikuje evidenční zprávy, jednu z položek z § 7. 

První odstavec definuje, co to jsou evidenční zprávy a odkazuje na konkrétní články nařízení 

Komise (Euratom) č. 302/2005, který ukládá povinnost tuto dokumentaci vést. Do kategorie 

evidenčních zpráv patří zpráva o změně inventury, soupis fyzické inventury, zpráva o 

materiálové bilanci a dokladová inventura. 

Druhý odstavec definuje povinnosti držitele povolení při zasílání evidenčních zpráv a 

vymezuje časové termíny podle nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 a o povinnosti 

informovat i SÚJB. 

Třetí odstavec detailně stanoví, jak pracovat se zprávou o změně inventury. Definuje, kolik 

výtisků musí být, komu se rozesílají, a jaká musí příjemce přijmout opatření při zjištění 

nesouladu v hmotnosti prvků. Řeší se zde transfer jaderného materiálu na území ČR, i vývoz a 

dovoz jaderného materiálu. V příloze vyhlášky jsou vzory pro zprávu o změně inventury a 

Oznámení vývoz – dovoz.  

Čtvrtý odstavec stanoví, do kdy se musí Zpráva o změně inventury zaslat na SÚJB.   

Pátý odstavec stanoví, do kdy musí být na SÚJB odeslán soupis fyzické inventury a odkazuje 

na vzor, který je přílohou vyhlášky. 

  

K § 10 

Tento paragraf podrobně specifikuje zvláštní zprávu, jednu z položek z § 7. 

V prvém odstavci se stanoví za jakých okolností (uvedeno v nařízení Komise č. 302/2005) 

musí držitel povolení neprodleně zaslat Komisi zvláštní zprávu. 

Druhý odstavec ukládá povinnost informovat Komisi a SÚJB v případě porušení či narušení 

funkčnosti zařízení určených ke kontrole jaderných materiálů, patřících Komisi, Agentuře 

nebo SÚJB. 

 

K § 11 

Tento paragraf podrobně specifikuje předem zasílaná oznámení, jednu z položek z § 7. 

V prvém odstavci se stanoví podrobnosti k oznamovací povinnosti držitele povolení 

související s odesláním předem zasílaného oznámení v případě, že je zde úmysl ze strany 

držitele povolení spotřebovat jaderné materiály v nejaderných činnostech.  

Druhý odstavec stanoví podrobnosti k oznamovací povinnosti držitele povolení související 

s odesláním předem zasílaného oznámení v případě, že je zde úmysl ze strany držitele 

povolení provádět činnost, u které  budou porušeny pečeti Komise a Agentury. 

Třetí odstavec stanoví podrobnosti k oznamovací povinnosti držitele povolení související 

s odesláním předem zasílaného oznámení v případě, že je zde úmysl ze strany držitele 

povolení vyvézt nebo dovézt jaderné materiály. 

 

K § 12 
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Tento paragraf podrobně specifikuje provozní ztráty, zadržený a upravený odpad, jednu 

z položek z § 7. 

V prvém odstavci se stanoví, že v nařízení Komise č. 302/2005 jsou uvedeny postupy pro 

vedení záznamů o jaderných materiálech pro držitele povolení, kde vznikají nezměřitelné 

nebo změřitelné provozní ztráty. 

Druhý odstavec stanovuje metody, na základě kterých se stanovují změřitelné provozní ztráty 

pro účely vedení evidence jaderných materiálů.  

V třetím odstavci je uveden postup, jak vyvést jaderný materiál ze změřitelných provozních 

ztrát z evidence, jak nakládat s ním ve vztahu ke kontrolním procesům Komise, Agentury a 

SÚJB a dále je uveden postup pro držitele povolení ohledně úpravy jaderného materiálu, který 

je veden jako zadržený odpad, a způsob jeho vyvedení po úpravě z běžné evidence. 

V následujících třech odstavcích se stanovuje evidenci jaderného materiálu označovaného 

jako zadržený nebo upravený odpad s odkazem na nařízení Komise č. 302/2005, kde je 

uveřejněn způsob vedení evidenčních záznamů, podrobnosti k informační povinnosti držitele 

povolení SÚJB ohledně dalšího zpracování středně nebo vysoce radioaktivních odpadů s 

odkazem na nařízení Komise č. 302/2005. 

Též poslední odstavec navazuje na nařízení Komise č. 302/2005 a upravuje lhůtu pro 

informování SÚJB ohledně převodů upraveného odpadu.  

 

K § 13 až 15 

Obdobně jako předchozí ustanovení navazuje i toto na § 7 a stanoví v návaznosti na nařízení 

Komise č. 302/2005 podrobnosti k udělování výjimky z pravidel týkajících se formy a 

četnosti zasílání evidenčních a zvláštních zpráv  a statut jaderného materiálu, na který byla 

udělena výjimka. Dále se určují související povinnosti držitele povolení ve vztahu 

k jadernému materiálu, na který se výjimka vztahuje. 

Ustanovení § 14 stanoví povinnost držitele povolení zasílat základní technické charakteristiky 

Komisi a SÚJB. V § 15 se stanoví  povinnost držitele povolení oznamovat Komisi a SÚJB 

program činností, a to i v případě, že se jedná o spotřebu v nejaderných činnostech a 

povinnost  informovat SÚJB o odhadu plánované spotřeby pro nadcházející kalendářní rok. 

 

K § 16 a 17 

Ustanovení stanovují požadavky na obsah dokumentace o povolované činnosti. Tato 

dokumentace se týká evidence a kontroly jaderných materiálů, která je v souladu s nařízením 

Komise č. 302/2005 a zákona č.  …/2016 Sb. atomový zákon. Ustanovení řeší dokumentaci 

k vydání povolení k nakládání s jadernými materiály a dokumentaci k vydání povolení 

k dovozu, vývozu nebo průvozu jaderných materiálů. Dále se ustanovení odkazuje  na přílohu 

této vyhlášky, kde je vzor prohlášení koncového uživatele v případě dovozu nebo převodu 

jaderných materiálů. 

  

K § 18 

Stanovují se podrobnosti k povinnosti fyzické nebo právnické osoby oznámit záměr těžit nebo 

zpracovávat uranové nebo thoriové rudy SÚJB, zasílat příslušnou dokumentaci Komisi a 

údaje o vývozu nebo odeslání rudy a zprávy o změně inventury SÚJB a to vše podle nařízení 

Komise č. 302/2005. 

   

K § 19 

Ustanovení upravuje podrobnosti související s činností kolem jaderného palivového cyklu, 

týkající se zejména výzkumných a vývojových činností a o povinnosti oznámení konkrétních 

údajů s tím souvisejících SÚJB. Dále ustanovení ukládá povinnost předkládat desetiletý plán 

týkající se vývoje jaderného palivového cyklu a ukládá povinnost oznamování SÚJB; v 
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příloze k této  vyhlášce je uveden seznam činností podléhajících tomuto oznámení. Dále se 

stanoví povinnost uchovávat evidenci a termíny pro aktualizaci údajů. Povinnosti, které 

ustanovení nařizuje, jsou plně v souladu s Dodatkovým protokolem.  

 

K § 20 

Ustanovení § 20 stanoví povinnosti vyplývající z nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 

související s lokalitou, stanovuje kdo je za lokalitu odpovědný a stanovuje lhůty týkající 

předkládání příslušné dokumentace a její aktualizace. 

 

K § 21 

Stanovuje se lhůta a výčet dokumentů, které se musí po dobu pěti let uchovávat.   

 

K § 22 

Ustanovením se splňuje požadovaná notifikační povinnost v souladu se směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1535 o postupu při poskytování informací v oblasti 

technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.  

 

K § 23 

Ustanovením se stanovuje účinnost stejná jako je navržena účinnost atomového zákona. 
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