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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU (Euratomu) 

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 

§ 7 Systém evidence1 jaderných materiálů zahrnuje 

 a)   evidenční a provozní  záznamy, 

b)   evidenční zprávy, 

c)   zvláštní zprávy,  

d)   předem zasílaná oznámení,  

e) seznam provozních ztrát, zadrženého a upraveného 

odpadu,  

f)  seznam jaderného materiálu, na který Evropská 

komise poskytla písemné vyjímky z pravidel, kterými 

se řídí forma a četnost oznámení, 

g) základní technické charakteristiky včetně jejich 

situačních nákresů a  

h)   program činností.  

 

32005R0302 Článek 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provozní záznamy: 

Pro každou oblast materiálové bilance provozní záznamy podle 

případu obsahují: 

 

a) provozní údaje, které se používají ke stanovení změn v množství a 

ve složení jaderného materiálu; 

b) co nejčastěji aktualizovaný seznam inventárních položek a jejich 

umístění; 

c) údaje získané z kalibrací nádrží a nástrojů a z odběrů vzorků a 

analýz, včetně odvozených odhadů náhodných a systematických chyb; 

d) údaje získané na základě opatření pro řízení jakosti, včetně 

odvozených odhadů náhodných a systematických chyb, týkající 

se systému evidence jaderného materiálu; 

e) popis sledu opatření přijatých v rámci přípravy a provádění 

fyzické inventury a zajištění její správnosti a úplnosti; 

f) popis opatření přijatých ke zjištění příčiny a rozsahu případné 

náhodné nebo nezměřené ztráty, která by mohla vzniknout; 

g) izotopové složení plutonia, včetně izotopů rozpadu, a referenční 

data, jsou-li v zařízení zaznamenány pro provozní potřeby. 

 

Jsou-li údaje uvedené v písmenu g) k dispozici, sdělí se Komisi na 

požádání. 

 

Evidenční záznamy: 

Evidenční záznamy uvádějí pro každou oblast materiálové 

bilance: 

 

a) všechny změny inventury tak, aby bylo možné kdykoli provést 

dokladovou inventuru; 

b) všechny výsledky měření a výpočtů, které se používají k provedení 

fyzické inventury; 

c) všechny opravy, které byly provedeny v souvislosti se změnami 

inventury, dokladovou inventurou a fyzickou inventurou. 

 

                                                
 

V. 

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu České republiky s předpisy Evropské unie (Euratomu) 

Návrh vyhlášky o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich 
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Evidenční záznamy o všech změnách inventury a o fyzické 

inventuře uvedou pro každou dávku identifikaci materiálu, údaje 

o dávce a výchozí údaje. Tyto záznamy jsou vedeny odděleně pro 

uran, thorium a plutonium podle kategorií uvedených v čl. 18 

odst. 2 písm. b). U každé změny inventury se bude navíc uvádět 

datum změny a případně odesílající oblast materiálové bilance 

nebo odesílatel a přijímající oblast materiálové bilance nebo 

příjemce. 

 

Evidenční zprávy 

Osoby a podniky uvedené v čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci 

předkládají Komisi evidenční zprávy. 

Evidenční zprávy mají obsahovat informace dostupné ke dni 

předložení zprávy a v případě nutnosti jsou později opraveny. 

Evidenční zprávy se předkládají v elektronické podobě kromě 

případů, kdy Komise poskytla písemnou výjimku nebo na něž se 

vztahují přechodná ustanovení uvedená v článku 39. 

Na odůvodněnou žádost Komise se Komisi předloží další podrobnosti 

a vysvětlení v souvislosti s těmito zprávami do tří týdnů 

 

Zvláštní zprávy 

Osoby a podniky uvedené v čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci předloží 

Komisi zvláštní zprávu, jakmile nastanou okolnosti uvedené v 

článcích 15 nebo 22. 

Druh informací, které mají být v takové zprávě obsaženy, je vymezen 

ve zvláštních ustanoveních o dozoru nad bezpečností uvedených v 

článku 6. 

 

Vývozy a odeslání 

1. Osoby a podniky uvedené v čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci 

zašlou Komisi oznámení předem, jestliže jsou výchozí nebo zvláštní 

štěpné materiály: 

a) vyváženy do třetí země; 

b) odeslány z členského státu nedisponujícího jadernými zbraněmi 

do členského státu disponujícího jadernými zbraněmi; 

c) odeslány z členského státu disponujícího jadernými zbraněmi 

do členského státu nedisponujícího jadernými 

zbraněmi. 

2. Předem zasílané známení se vyžaduje pouze v případě, že: 

FZákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAB4G3Y41)



3 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 30 

 

 

 

 

 

a) dodávka přesahuje jeden efektivní kilogram; 

b) zařízení převádí do stejného státu celkové množství materiálů, které 

by mohlo za jakékoliv období dvanácti po sobě jdoucích měsíců 

překročit jeden efektivní kilogram, přestože žádná jednotlivá dodávka 

nepřesahuje jeden efektivní kilogram. 

 

Dovozy a příjmy 

1. Osoby a podniky uvedené v čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci 

zašlou Komisi oznámení předem, jestliže jsou výchozí nebo 

zvláštní štěpné materiály: 

a) dováženy ze třetí země; 

b) přijaty členským státem nedisponujícím jadernými zbraněmi 

z členského státu disponujícího jadernými zbraněmi; 

c) přijaty členským státem disponujícím jadernými zbraněmi z 

členského státu nedisponujícího jadernými zbraněmi. 

2. Předem zasílané oznámení se vyžaduje pouze v případě, že: 

a) dodávka přesahuje jeden efektivní kilogram 

nebo 

b) zařízení dováží nebo přijímá ze stejného státu celkové množství 

materiálů, které by mohlo za jakékoliv období dvanácti 

po sobě jdoucích měsíců překročit jeden efektivní kilogram, 

přestože žádná jednotlivá dodávka nepřesahuje jeden efektivní 

kilogram. 

3. Toto oznámení se podává na formuláři uvedeném v příloze 

VII co možná nejdříve před očekávanou dodávkou materiálu, 

avšak nejpozději v den příjmu, tak, aby jej Komise obdržela alespoň 

pět pracovních dnů před tím, než je materiál vybalen. 

4. Je-li to požadováno z důvodů fyzické ochrany, mohou být 

zvláštní opatření týkající se formy a podávání tohoto oznámení 

projednány s Komisí 

5. Odstavce 1 až 4 se nevztahují na dovozy a příjem jaderného 

materiálu obsaženého v odpadu nebo v rudách. 

 

Počáteční soupis zásob odpadu a evidenční záznamy 

1. Odchylně od článku 11 předloží jakákoliv osoba nebo pod-nik 

zpracovávající nebo skladující jaderný materiál, který byl již označen 

jako zadržený nebo upravený odpad, Komisi do 120 dnů od vstupu 

tohoto nařízení v platnost počáteční soupis zásob veškerého jaderného 

materiálu podle kategorií. 
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2. Jakákoliv osoba nebo podnik zpracovávající nebo skladující jaderný 

materiál, který byl předtím označen jako zadržený nebo upravený 

odpad, vede o tomto materiálu evidenční záznamy. Odchylně od 

článků 7 až 11, článku 13 a čl. 17 odst. 1 pro materiál, který byl dříve 

označen jako zadržený odpad, a článků 7 až 13 a čl. 17 odst. 1 pro 

materiál, který byl dříve označen jako upravený odpad, tyto záznamy 

obsahují: 

a) provozní údaje, které se používají ke stanovení změn v množství a 

ve složení jaderného materiálu; 

b) soupis zásob, který bude každoročně aktualizován po prove-dení 

fyzické inventury; 

c) popis sledu opatření přijatých v rámci přípravy a provádění fyzické 

inventury a zajištění její správnosti a úplnosti; 

d) popis opatření přijatých ke zjištění příčiny a rozsahu případné 

náhodné ztráty; 

e) všechny změny zásob, aby bylo možné na požádání vykázat 

dokladovou inventuru. 

Požadavky na hlášení o zpracování zadrženého odpadu jsou sta- 

noveny ve zvláštních ustanoveních o dozoru nad bezpečností 

uvedených v článku 6. 

 

Zpracování odpadu 

Osoby a podniky uvedené v čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci zašlou 

Komisi předem oznámení o jakémkoliv zpracování materiálu, který 

byl předtím označen jako zadržený nebo upra-vený odpad, s výjimkou 

výměny obalu a další úpravy bez sepa-race prvků. 

Toto předem zasílané oznámení vypracované na formuláři uve-deném 

v příloze XII zahrnuje informace o množství plutonia, vysoce 

obohaceného uranu a uranu-233 pro každou dávku, formě (sklo, 

vysoce aktivní kapalina atd.), očekávané době trvání zpracování a 

umístění materiálu před zpracováním a po něm. 

Toto oznámení se Komisi doručí alespoň 200 dnů před zahájením 

zpracování. 

 

Převody upraveného odpadu 

Osoby a podniky uvedené v čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci předloží 

nejpozději do 31. ledna každého roku roční zprávy o: 

a) odeslání nebo vývozu upraveného odpadu do zařízení v člen-ských 

státech nebo mimo tato území na formuláři uvedeném v příloze XIII; 
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b) příjmu nebo dovozu upraveného odpadu ze zařízení bez kódu 

oblasti materiálové bilance nebo ze zařízení mimo území členských 

států na formuláři uvedeném v příloze XIV; 

c) změnách umístění upraveného odpadu s obsahem plutonia, vysoce 

obohaceného uranu nebo uranu-233 na formuláři uvedeném v příloze 

XV. 

 

Vyjímky 

1. Komise může poskytnout producentům a uživatelům jaderných 

materiálů písemné výjimky z pravidel, kterými se řídí forma 

a četnost oznámení podle článků 10 až 18, aby mohly být vzaty 

v úvahu všechny zvláštní okolnosti, za kterých jsou materiály 

podléhající režimu dozoru využívány nebo produkovány. 

Výjimka se poskytne po předložení žádosti dotčenou osobou nebo 

podnikem na formuláři uvedeném v příloze IX. 

Výjimka se poskytne pouze pro celou oblast materiálové bilance, 

ve které není jaderný materiál zpracováván nebo skladován společně 

s jaderným materiálem, pro který nemůže být výjimka poskytnuta. 

 

2. Komise může poskytnout výjimku pro oblast materiálové bilance, 

ve které se nachází: 

a) množství jaderného materiálu srovnatelné s množstvím uvedeným 

v příloze I-G, které je uchováváno po dlouhou dobu beze změn; 

b) ochuzený uran, přírodní uran nebo thorium, které se používá 

výlučně pro nejaderné činnosti; 

c) zvláštní štěpný materiál, který se používá řádově v gramových 

množstvích nebo nižších jako součást čidel v přístrojích; 

d) plutonium s koncentrací izotopů plutonia-238 vyšší než 80 %. 

 

3. Osoby nebo podniky, kterým je poskytnuta výjimka, 

předloží Komisi do 31. ledna každého roku roční zprávu na formuláři 

uvedeném v příloze X. Tato zpráva obsahuje popis situace na konci 

předchozího kalendářního roku. 

 

4. V případě vývozu jaderného materiálu do třetí země předloží osoby 

nebo podniky, kterým byla poskytnuta výjimka, zprávu na formuláři 

uvedeném v příloze X Komisi co nejdříve, avšak nejpozději do 15 dnů 

od konce měsíce, ve kterém k vývozu došlo. Tato zpráva uvede 

množství vyvezeného jaderného materiálu a zásobu jaderného 
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materiálu, na níž se nadále vztahuje výjimka. 

 

5. V případě dovozu jaderného materiálu ze třetí země předloží osoby 

nebo podniky, kterým byla poskytnuta výjimka, Komisi žádost o 

doplnění tohoto materiálu na seznam materiálů, na které se výjimka 

vztahuje. Žádost se předloží Komisi na formuláři uvedeném v příloze 

IX, jakmile je osobě nebo podniku známo datum převodu, avšak 

nejpozději do 15 dnů od konce měsíce, ve kterém k převodu došlo. 

 

6. Komise může stanovit další konkrétní podmínky pro formu 

a četnost zpráv ve zvláštních ustanoveních o dozoru nad bezpečností 

uvedených v článku 6. 

 

7. Přestanou-li být podmínky pro výjimku plněny, Komise výjimku 

zruší na základě informací obdržených od osob nebo podniků, kterým 

je výjimka poskytnuta. 

 

Ohlašování základních technických charakteristik 

1. Každá osoba nebo podnik, který zřizuje nebo provozuje zařízení na 

výrobu, separaci, přepracování, skladování nebo jiné využití ýchozích 

nebo zvláštních štěpných materiálů, ohlásí Komisi základní technické 

charakteristiky tohoto zařízení v příslušném dotazníku uvedeném v 

příloze I. 

Pro účely prvního pododstavce zahrnuje „využití“ jaderných materiálů 

mimo jiné i výrobu elektrické energie v reaktorech, výzkum v 

kritických zařízeních a zařízeních s nulovým výkonem, konverzi, 

výrobu, přepracování, skladování, separaci izotopů, koncentraci rud a 

zpracování a skladování odpadu. 

Na produkci rud se vztahují články 24 a 25. 

 

2. Každý členský stát, který je stranou dodatkového protokolu 

1999/188/Euratom, jmenuje zástupce lokality pro každou lokalitu 

na svém území, který Komisi předloží prohlášení obsahující obecný 

popis lokality v dotazníku uvedeném v příloze II. 

Prohlášení se předloží do 120 dnů ode dne vstupu dodatkového 

protokolu 1999/188/Euratom v platnost v daném členském státě 

a jejich aktualizace se předkládají do 1. dubna každého roku. 

Prohlášení musí splňovat požadavky čl. 2 odst. a) bodu iii) 

dodatkového protokolu 1999/188/Euratom a jsou nezávislé na 
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Článek 5 

 

 

ohlášení podle odstavce 1 tohoto článku. 

 

3. Zástupce lokality odpovídá za včasné shromáždění příslušných 

informací a předložení obecného popisu locality Komisi, ale za 

správnost a úplnost prohlášení odpovídají osoby nebo podniky, které 

zřizují nebo provozují zařízení, a za objekty v lokalitě, které nemají 

žádnou spojitost s jaderným materiálem, dotčený členský stát. Pokud 

je to možné, předkládají se prohlášení podle odstavců 1 a 2 v 

elektronické podobě, jestliže je v této podobě uchovává i daná osoba 

nebo podnik. Jsou-li tyto informace předloženy Komisi v elektronické 

i tištěné podobě, je rozhodná 

tištěná podoba. 

 

Program činností 

Aby Komise mohla plánovat své činnosti v rámci dozoru nad 

bezpečností, sdělí osoby a podniky uvedené v čl. 3 odst. 1 prvním 

pododstavci Komisi následující informace: 

a) každoročně stručný program činností podle přílohy XI, který bude 

zejména obsahovat předběžné termíny fyzické inventury; 

b) alespoň 40 dnů před zahájením fyzické inventury program těchto 

prací. 

Změny, které se dotýkají stručného programu činností a zejména 

provádění fyzické inventury se neprodleně sdělí Komisi. 

 

§ 9 (1) Evidenční zpráva je 

a)  zpráva o změně inventury, 

b)  soupis fyzické inventury, 

c)  zpráva o materiálové bilanci a 

d)  dokladová inventura. 

32005R0302 Článek 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva o změně inventury 

1. Pro každou oblast materiálové bilance předloží osoby a podniky 

uvedené v čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci Komisi zprávu o změně 

inventury týkající se veškerého jaderného materiálu podle vzoru 

stanoveného v příloze III. 

Nestanoví-li zvláštní ustanovení o dozoru nad bezpečností uve-dená v 

článku 6 pro zařízení jinak, předkládají se tyto zprávy jed-nou 

měsíčně nejpozději do 15 dnů od konce měsíce a jsou v nich uvedeny 

veškeré změny inventury, ke kterým dojde nebo které se zjistí v 

průběhu daného měsíce. 

2. V měsících, ve kterých je provedena fyzická inventura a datum 

provedení fyzické inventury není v poslední den měsíce, musejí být 

předloženy dvě samostatné zprávy o změně inventury: 

a) první zpráva o změně inventury obsahující veškeré změny 

inventury do data provedení fyzické inventury včetně, která se zašle 
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Článek 11 

nejpozději současně s druhou zprávou o změně inventury nebo 

současně se soupisem fyzické inventury a zprávou o materiálové 

bilanci, je-li soupis fyzické inventury a zpráva o materiálové bilanci 

odeslána ještě před druhou zprávou o změně inventury; 

b) druhá zpráva o změně inventury obsahující veškeré změny 

inventury od prvního dne po datu provedení fyzické inven-tury do 

konce měsíce, která se zašle do 15 dnů od konce daného měsíce. 

3. V měsících, v nichž nedošlo ke změnám inventury, zašlou dotčené 

osoby a podniky zprávu o změně inventury, do níž přenesou konečnou 

dokladovou inventuru za předcházející měsíc. 

4. Podle zvláštních ustanovení o dozoru nad bezpečností uve-dených v 

článku 6 pro dotčené zařízení mohou být drobné změny inventury, 

například převod analytických vzorků, sloučeny do skupin tak, aby 

mohly být oznámeny jako jediná změna inventury. 

5. Zprávy o změně inventury mohou být doplněny poznám-kami 

objasňujícími změny inventory. 

 

Zpráva o materiálové bilanci a soupis fyzické inventury 

Pro každou oblast materiálové bilance předloží osoby a podniky 

uvedené v čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci Komisi: 

a) zprávy o materiálové bilanci podle vzoru stanoveného v příloze IV, 

které uvádějí: 

i) počáteční fyzickou inventuru, 

ii) změny inventury (nejprve přírůstky, poté úbytky), 

iii) konečnou dokladovou inventuru, 

iv) konečnou fyzickou inventuru, 

v) nezapočtený materiál; 

b) soupis fyzické inventury podle vzoru stanoveného v příloze V, 

který uvádí jednotlivě všechny dávky. 

Zprávy a soupis se předkládají co nejdříve, nejpozději do 30 dnů ode 

dne, ke kterému byla provedena fyzická inventura. 

Není-li ve zvláštních ustanoveních o dozoru nad bezpečností uve-

dených v článku 6 pro zařízení stanoveno jinak, provádí se fyzická 

inventura každý kalendářní rok a období mezi dvěma po sobě 

jdoucími fyzickými inventurami nesmí být delší než 14 měsíců 

 

Výchozí dokladová inventura 

Osoby a podniky uvedené v čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci předloží 

Komisi do 30 dnů od vstupu tohoto nařízení v platnost výchozí 
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dokladovou inventuru veškerého jaderného materiálu, který drží, ve 

formě stanovené v příloze V. Tento článek se nevztahuje na osoby 

nebo podniky, které již předložily výchozí dokladovou inventuru 

podle nařízení (Euratom) č. 3227/76, a na zařízení pro zpracování 

nebo skladování odpadu 

§ 18 
(2) Fyzická nebo právnická osoba, která těží 

uranovou nebo thoriovou rudu na území České 

republiky, zasílá Úřadu kopii dokumentaci podle čl. 

24 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005. 

(3) Fyzická nebo právnická osoby, která vyváží 

nebo odesílá uranovou nebo thoriovou rudu, zasílá 

Úřadu kopii dokumentace podle čl. 25 nařízení 

Komise (Euratom) č. 302/2005 a zprávu o změně 

inventury. 

 

32005R0302 Článek 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 25 

Producenti rud 

1. Každá osoba nebo podnik, který těží rudy na území člen-ského 

státu, oznámí Komisi základní technické charakteristiky těžby rud v 

dotazníku uvedeném v příloze I-J do 120 dnů ode dne vstupu tohoto 

nařízení v platnost a předloží program činností v souladu s článkem 5. 

2. Odchylně od článků 7, 8 a 9 povede každá osoba nebo pod-nik 

těžící rudy o této těžbě rud evidenční záznamy, které uvádějí zejména 

množství vytěžených rud s průměrným obsahem uranu a thoria a 

zásoby vytěžených rud v dole. Kromě toho záznamy obsahují 

podrobnosti o zásilce, a to vždy s uvedením data, příjemce a množství. 

Tyto záznamy se uchovávají po dobu alespoň pěti let. 

 

Zprávy o odeslání/vývozu rud 

Odchylně od článků 10 až 18 musí každá osoba a podnik těžící rudy 

informovat Komisi na formuláři uvedeném v příloze VIII: 

a) do 31. ledna každého roku o množství materiálu odeslaného 

z každého dolu za předchozí kalendářní rok 

a 

b) nejpozději do dne odeslání o vývozech rud do třetích zemí. 

 

§ 19 
(4) Fyzická nebo právnická osoba, která 

provádí výzkumné nebo vývojové činnosti vztahující 

se k  jadernému palivovému cyklu podle čl. 2 písm. 

a) bodu i) nebo podle čl. 2 písm. b) bodu i) přímo 

použitelného předpisu Euratomu1), oznámí Úřadu 

nejméně 2 měsíce před zahájením těchto činností 

identifikační údaje podle § 37 odst. 2 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, číslo telefonu, 

elektronickou adresu a místo a rozsah prováděných 

21999A0313(01)  Článek 2 

a) (i) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

 i) Všeobecný popis kdekoli prováděných výzkumných a vývojových 

činností vztahujících se k jadernému palivovému cyklu, při kterých 
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činností. 

(5) Fyzická nebo právnická osoba, která 

provádí činnosti vztahující se k vývoji jaderného 

palivového cyklu podle čl. 2 písm. a) bodu x) přímo 

použitelného předpisu Euratomu1), předkládá Úřadu 

jejich desetiletý plán při zahájení těchto činností. 

(6) Fyzická nebo právnická osoba, která 

provádí činnosti podle čl. 2 písm. a) bodu iv) přímo 

použitelného předpisu Euratomu1), oznámí Úřadu 

nejméně 2 měsíce před zahájením těchto činností 

identifikační údaje podle § 37 odst. 2 správního řádu, 

číslo telefonu,  elektronickou adresu a místo a rozsah 

prováděných činností. Seznam činností podléhajících 

oznámení je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. 

(7) Fyzická nebo právnická osoba vede a 

uchovává evidenci vyráběných jaderných položek 

uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce. 

(8) Aktualizace údajů za předcházející 

kalendářní rok, předložených podle  odstavců 1 až 3, 

se předkládá Úřadu do 15. února. 

 

 

b) (i) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) (x) 

 

 

 

 

 

a) (iv) 

 

 

není používán jaderný materiál, které jsou financovány, výslovně 

povoleny nebo kontrolovány dotyčným státem či prováděny jeho 

jménem, jakož i informace o umístění těchto činností. 

 

b) Každý stát učiní vše, co je přiměřeně možné, aby poskytl agentuře 

následující informace: 

i) všeobecný popis kdekoli prováděných výzkumných a vývojových 

činností vztahujících se k jadernému palivovému cyklu, při kterých 

není používán jaderný materiál a které se týkají konkrétně 

obohacování, přepracovávání jaderného paliva nebo zpracování 

středně nebo vysoce aktivního odpadu obsahujícího plutonium, 

vysoce obohacený uran nebo uran 233 a které jsou financovány, 

výslovně povoleny nebo kontrolovány dotyčným státem či 

provozovány jeho jménem. Pro účely tohoto bodu nezahrnuje výraz 

„zpracování“ středně nebo vysoce aktivního odpadu změny obalů 

tohoto odpadu nebo jeho úpravy při skladování a ukládání, kromě 

separace částic; 

 

x) Všeobecné plány pro následující období deseti let, které 

se týkají vývoje jaderného palivového cyklu (včetně plánovaných 

výzkumných a vývojových činností vztahujících se k jadernému 

palivovému cyklu), pokud byly schváleny příslušnými orgány státu. 

 

 

iv) Popis rozsahu operací pro každé místo, které se zabývá 

činnostmi uvedenými v příloze I tohoto protokolu. 

§ 20 
(1) Každá fyzická nebo právnická osoba 

provozující činnosti v rámci stanovené lokality určí 

ve spolupráci s Úřadem zástupce této lokality20). 

(2)  Zástupce lokality do 30 dnů od svého 

jmenování předloží Úřadu všeobecný popis každé 

stavby v rámci lokality, včetně jejího určení a 

vybavení. Popis musí obsahovat schematický nákres 

lokality. 

(3)  Aktualizaci údajů za předcházející 

kalendářní rok, předložených podle odstavců 1 a 2, 

32005R0302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definice 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 

 

21. „lokalitou“ oblast vymezená Společenstvím a členským státem, ve 

které se nachází jedno nebo více zařízení, včetně uzavřených zařízení, 

podle definice v příslušných základních technických charakteristikách, 

přičemž: 

a) zařízení pro zpracování nebo ukládání odpadu sama o sobě netvoří 

lokalitu; 

b) pokud jde o uzavřená zařízení, ve kterých se běžně používaly 

výchozí nebo zvláštní štěpné materiály v množství menším než jeden 

efektivní kilogram, je význam tohoto výrazu omezen na místa s 
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předkládá zástupce lokality Úřadu do 15. února. 

 

horkými komorami nebo místa, kde byly prováděny činnosti spojené 

s konverzí, obohacováním, výrobou paliva nebo jeho přepracováním; 

c) „lokalitou“ se rozumí rovněž veškeré objekty nacházející se v 

bezprostředním okolí zařízení nebo místa, které poskytují nebo 

využívají základních služeb, včetně horkých komor pro zpracování 

ozářených materiálů neobsahujících jaderný materiál, závodů na 

zpracování, skladování a zneškodňování odpadu a budov souvisejících 

s činnostmi stanovenými v příloze 1 dodatkového protokolu 

1999/188/Euratom, které určí dotčený stát; 

 

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

32005R0302 Nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 ze dne 8. února 2005 o uplatňování dozoru nad bezpečností v rámci 

Euratomu 

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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