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IV. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

 

Návrh vyhlášky o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich 

 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedkyně Státního úřadu pro 

jadernou bezpečnost dne 2. 12. 2015, č.j. SÚJB/PrO/24172/2015, s termínem dodání stanovisek do 23. 12. 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je 

uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo dopravy Bez připomínek  

Ministerstvo financí 1. Do návětí návrhu vyhlášky doporučujeme uvést celý název 

nařízení Komise (Euratom) a nikoliv pouze do poznámky pod 

čarou. A to s ohledem na skutečnost, že název nařízení je 

v samotném textu vyhlášky opakovaně užíván (např. § 5 odst. 

3, § 8). 

2. Zmocňovací ustanovení je v návrhu atomového zákona 

upraveno v § 236. Je tedy třeba odkaz na „§ 235“ nahradit 

odkazem na „§ 236“.  

 

3. V § 9 odst. 3 písm. a) doporučujeme slova „z nichž 1 odešle 

Úřadu, 3 držiteli povolení, který přijímá jaderný materiál 

(dále jen „příjemce“), a 1 si ponechá" nahradit slovy „z nichž 

1 výtisk odešle Úřadu, 3 výtisky držiteli povolení, který 

přijímá jaderný materiál (dále jen „příjemce“), a 1 výtisk si 

ponechá". 

 

4. V příloze č. 1 návrhu vyhlášky formuláři č. 6 doporučujeme 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 
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užít v textu namísto zkratek „SÚJB" a „MAAE" celé názvy. 

 

5. V podpisové doložce je třeba vypustit jméno paní 

předsedkyně D. Drábové včetně dovětku „v. r.“, neboť paní 

předsedkyně tuto vyhlášku ještě nepochybně „vlastní rukou“ 

nepodepsala, a za slovem „předsedkyně“, popř. 

„Předsedkyně“ doplnit dvojtečku. 

 

 

 

Akceptováno 

 

Ministerstvo kultury Bez připomínek  

Ministerstvo obrany Bez připomínek  

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 
Doporučujeme provést revizi textu z gramatického hlediska (v § 1 

písm. e) a písm. g) je slovo „doba“ nutno uvést ve tvaru 4. pádu, tj. 

„dobu“.; v § 1 písm. j): slovo „lhůta“ je nutno uvést rovněž ve tvaru 

4. pádu, tj. „lhůtu“). 

 

V § 16 odst. 1 písm. m) je namístě slovo „zcizení“ nahradit slovem 

„odcizení“ – tak, jak je uvedeno v atomovém zákoně (např. § 4 odst. 

15 zákona č. 18/1997 Sb. nebo § 6 odst. 3 návrhu nového atomového 

zákona). 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

doporučující připomínka.  

U povinnosti držitele povolení podle § 5 odst. 2 věty první návrhu 

vyhlášky doporučujeme doplnit, kterých písmen v § 6 se týká.  

 

Akceptováno 

Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

1. Doporučující připomínka 

K bodu 1.2 Odůvodnění doporučujeme opravit znění věty: 
Neakceptováno 

Správně má být odkaz na § 236; chyba je 
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„…zmocněn ustanovením § 236 zákona …“ na „ … zmocněn 

ustanovením § 235 zákona…“. Zmocnění SÚJB je uvedeno 

v návrhu zákona v § 235 

2. K bodu 1.3 Odůvodnění doporučujeme opravit znění věty: 

„…striktně drží nařízení Komise (Euratom) č. 302/2010 Sb., 

proto …“ na znění „…striktně drží nařízení Komise 

(Euratom) č. 302/2005., proto …“. Odkaz „Sb.! je na předpis 

českého práva. 

 

v textu vyhlášky. 

 

 

Akceptováno 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

1. Obecně ke kumulativním výčtům 

Konstatujeme, že se v návrhu opakovaně vyskytují nedostatky 

v kumulativních výčtech.  

Podle čl. 42 odst. 2 Legislativních pravidel vlády (dále jen „LPV“) se 

kumulativní výčet vyjadřuje tak, že se mezi více možností vloží čárky 

a mezi poslední dvě možnosti se vloží slovo „a“, před nímž se čárka 

nepíše.  

Dále podotýkáme, že znění jednotlivých položek výčtu musí být 

formulováno způsobem souladným se zněním návětí, zejména je 

třeba užít správného mluvnického pádu (typicky akuzativu). 

Tato pravidla doporučujeme promítnout do § 1, 2, 6 až 9, 13, 16 a 17 

návrhu. 

 

2. Obecně ke slovu „článek“ 

Doporučujeme veškeré výskyty slova „článek“, ať už s malým či 

velkým počátečním písmenem, nahradit zkratkou „čl.“, resp. „Čl.“, 

neboť takováto forma citování článků je v souladu s LPV. 

 

3. Obecně k přivlastňovacím zájmenům „její“ a „jejich“ 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

Akceptováno 
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Konstatujeme, že se v návrhu opakovaně vyskytuje nesprávné 

užívání předmětných zájmen, které nekoresponduje s příslušným 

mluvnickým rodem. Z toho důvodu doporučujeme revizi výskytů 

tohoto gramatického jevu v textu návrhu. 

 

4. Obecně k odkazům na evropské předpisy formou poznámek 

pod čarou 

Upozorňujeme na nejednotný přístup předkladatele, kdy k určitým 

pojmům připojuje odkaz na konkrétní ustanovení evropských 

předpisů formou poznámek pod čarou, s těmito odkazy však dále 

pracuje nekonzistentně, jelikož je u některých výskytů předmětných 

pojmů do textu návrhu opakovaně umisťuje, ale u výskytů jiných tyto 

ponechává bez uvedení odkazu (někdy navíc uvádí odkaz chybný). 

Z toho důvodu doporučujeme revizi a sjednocení odkazů, a to spíše 

tím směrem, aby byl odkaz uveden vždy pouze u prvního výskytu 

daného pojmu a u výskytů dalších se již neopakoval. 

 

5. K názvu  

V souladu se zněním přílohy č. 3 k LPV doporučujeme doplnit za 

slova „ze dne“ označení roku „2016“. 

 

6. K úvodní větě 

Konstatujeme, že se v navrženém znění úvodní věty vyskytuje vícero 

legislativně technických chyb, pročež jej doporučujeme nahradit 

následujícím způsobem: „Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví 

podle § 236 zákona č. .../2016 Sb., atomový zákon (dále jen „zákon“) 

k provedení § 6 odst. 8 písm. a) a b), § 18 odst. 5, § 24 odst. 7, § 25 

odst. 2 písm. d), § 166 odst. 6 písm. a) až c), § 167 odst. 2 a § 169 

odst. 4 zákona:“. 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

Akceptováno, jinak. 

V návaznosti na projednání prvního 

prováděcího předpisu v pracovní komisi LR, 

byla zvolena úprava úvdní věty podle 

připomínky komise LR. 
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7. K § 1 

V návětí doporučujeme nahradit slovo „Euratomu“ slovy 

„Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen 

„Euratom“)“, jelikož v právním předpisu nelze rovnou užívat 

zkratky, aniž by byla nejdříve vysvětlena. 

K písmenům a) a b) konstatujeme, že ačkoli předkladatel tvrdí, že 

návrh upravuje problematiku v nich uvedenou, nelze takovou úpravu 

ve znění návrhu nikde nalézt. Nejbližší souvislost vykazuje § 3 

návrhu, který však pro jeho stručnost nelze považovat za adekvátní 

rozvedení předmětných ustanovení. Z toho důvodu doporučujeme, 

aby předkladatel vyjasnil, zda a jak návrh skutečně upravuje 

problematiku uvedenou v písmenech a) a b). 

 

8. K části druhé 

Doporučujeme v nadpisu nahradit slova „jiného štěpného materiálu“ 

slovy „jiných štěpných materiálů“ (plurál), neboť takové znění 

odpovídá § 1 písm. c) a § 4 návrhu. 

 

9. K § 5 

V odstavci 2 upozorňujeme, že u lhůty „do 30 dnů“ není stanoven 

počáteční okamžik, od kterého tato běží, což způsobuje její 

nepřesnost. Z toho důvodu doporučujeme, aby předkladatel vyjasnil, 

od kdy tato lhůta počíná běžet. 

V odstavci 3 doporučujeme z hlediska správného skloňování nahradit 

slova „prvního pododstavce“ slovy „prvním pododstavci“. 

 

 

 

Akceptováno 

Bude opraveno v souladu s připomínkou MF. 

 

 

 

Akceptováno  

Text § 3 bude upraven následovně: 

„Minimální koncentrace jaderného materiálu 

podle § 1 písm. a) a b) je vždy reaálná kladná 

hodnota“. 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

Akceptováno 

Text § 3 byl upraven tak, aby bylo zřejmé, kdy 

začíná lhůta běžet („ode dne, kdy obdrží 

dokumentaci od Komise“). 

 

 

Akceptováno 
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10. K poznámce pod čarou č. 9 

Doporučujeme vložit za slova „bod 16“ slovo „nařízení“, aby bylo 

dosaženo úplné citace evropského předpisu. 

 

11. K poznámce pod čarou č. 11 

Doporučujeme nahradit slova „Kapitola III“ slovy „Čl. 7“, jelikož 

konkrétně toto ustanovení nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 je 

stejně jako § 7 návrhu věnováno „systému evidence“. 

 

12. K § 8 odst. 2 písm. b) 

Doporučujeme nahradit tečku za slovem „materiálů“ středníkem, 

nahradit slovo „Vedoucí“ slovem „vedoucí“ a vložit za slova 

„vedoucí evidence“ slova „jaderných materiálů“, aby bylo dosaženo 

správné struktury výčtu a kompletního pojmu v souladu s § 6 návrhu. 

 

13. K § 9 

V souladu s čl. II odst. 1 přílohy č. 5 k LPV doporučujeme umístit 

odkaz „CELEX: 32005R0302“ přímo za znění odstavce 1, nikoli až 

na konec celého § 9 návrhu. 

V odstavci 3 doporučujeme v zájmu zachování jednotné terminologie 

nahradit slovo „zašle“ a slovo „odesílá“ slovem „odešle“. 

 

14. K § 10  

V souladu se zněním § 7 písm. c) návrhu doporučujeme stávající 

nadpis nahradit takto: „Zvláštní zprávy“ (plurál). 

V odstavci 1 doporučujeme přesunout slovo „zašle“ před slova 

„držitel povolení“, neboť se zde jedná o souvětí počínající vedlejší 

Akceptováno 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno 

Domníváme se, že z citovaného čl. LPV  

postup navržený MSP výslovně nevyplývá a 

řešení ze strany SÚJB je v souladu s LPV i 

SÚJB sledovanou praxí použitou v  jiných 

právních předpisech. 

 

 

 

Akceptováno 
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větou podmínkovou, v němž by hlavní věta za čárkou měla začínat 

slovesem. 

 

15. K § 11 

V souladu se zněním § 7 písm. d) návrhu doporučujeme stávající 

nadpis nahradit takto: „Předem zasílaná oznámení“ (plurál). 

V odstavci 1 doporučujeme dle ustálených zvyklostí legislativní 

praxe nahradit jeho poslední větu následujícím způsobem: „To 

neplatí, jde-li o spotřebu jaderných materiálů v jaderných reaktorech 

štěpením.“ 

 

16. K § 12 

Obecně konstatujeme, že § 12 návrhu je zpracován natolik stylisticky 

neobratným způsobem, že to má negativní dopad na jeho 

srozumitelnost. Z toho důvodu doporučujeme jeho celkovou revizi. 

V konkrétní rovině upozorňujeme na nejasnou vazbu mezi odstavcem 

1 a čl. 6 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005, na nějž je zde 

odkazováno, kterou tudíž doporučujeme objasnit. V odstavci 5 pak 

doporučujeme dle ustálených zvyklostí legislativní praxe nahradit 

jeho poslední větu následujícím způsobem: „To neplatí, jde-li o 

změny obalů nebo další zpracování odpadů s výjimkou separace 

prvků.“ 

 

17. K § 17 

V souladu s § 1 písm. l) návrhu doporučujeme v zájmu sjednocení 

terminologie užívat při všech jeho výskytech pojmu „koncový 

uživatel jaderného materiálu“ v tomto tvaru. 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

Text byl zrevidován a upraven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 
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18. K části páté 

Doporučujeme zrušit podtržení nadpisu, neboť je nadbytečné. 

 

19. K části šesté 

V souladu s § 1 písm. d) návrhu doporučujeme v nadpisu vložit za 

slovo „lhůty“ slovo „pro“. 

 

20. K § 19 

Doporučujeme zrušit podtržení nadpisu, neboť je nadbytečné. 

Dále doporučujeme všechny odkazy na ustanovení evropských 

předpisů přeformulovat dle následující struktury: „podle čl. 2 písm. a) 

bodu i“. 

V odstavci 5 doporučujeme v zájmu zjednodušení nahradit slova 

„odstavců 1, 2 a 3“ slovy „odstavců 1 až 3“. 

 

21. K § 20 odst. 3 

Z hlediska správné gramatiky doporučujeme nahradit slovo 

„odstavce“ slovem „odstavců“ (plurál). 

 

22. K § 22 

V zájmu dosažení přesnější formulace a kompletní citace evropského 

předpisu doporučujeme vložit za slovo „oznámena“ slovo „Komisi“, 

vypustit nadbytečnou zkratku „č.“ a doplnit na konci textu ustanovení 

slova „(Text s významem pro EHP)“. 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

Neakceptováno 

Předkladatel se držel dikce čl. 48 

Legislativních pravidel vlády ČR. 
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23. K příloze č. 1 

Doporučujeme na konci označení přílohy doplnit zkratku „Sb.“, aby 

bylo označení kompletní. 

Ve formuláři č. 5 upozorňujeme na chybějící slovo „Signature:“, 

které doporučujeme doplnit. 

Ve formuláři č. 6 upozorňujeme na nadbytečnost slova „Vzor“, 

jelikož příloha samotná nese nadpis „Vzory formulářů“, pročež jej 

doporučujeme vypustit. Dále doporučujeme vypustit slova „a 

příjmení“, neboť ve světle § 77 odst. 1 občanského zákoníku, v němž 

se stanoví, že jméno člověka je jeho osobní jméno a příjmení, jsou 

nadbytečná. V neposlední řadě doporučujeme, aby zde byly důsledně 

používány legislativní zkratky zavedené návrhem – konkrétně 

navrhujme nahradit slova „SÚJB, Euratomu a MAAE“ slovy „Úřadu, 

Komise a Agentury“, slova „stanovené SÚJB“ slovy „stanovené 

Úřadem“, slova „povolení SÚJB“ slovy „povolení Úřadu“ a slova 

„oznámit SÚJB“ slovy „oznámit Úřadu“. 

 

24. K příloze č. 2 

Doporučujeme z nadpisu vypustit slova „této vyhlášky:“, neboť jsou 

nadbytečná. 

Všechny odkazy na ustanovení jiného právního předpisu 

doporučujeme upravit dle následující struktury: „v bodu 5.1.1.1 

přílohy č. 1 k jinému právnímu předpisu“. 

V souladu s návrhem tohoto jiného právního předpisu taktéž 

předkladatelem předloženého do připomínkového řízení 

doporučujeme upravit znění poznámky pod čarou č. 22 takto: 

„Vyhláška č. …/2016 Sb., o vybraných položkách v jaderné oblasti.“ 

V neposlední řadě upozorňujeme na chybné označení odkazu v bodu 

 

Akceptováno částečně. 

Pokud jde o otázku příjmení, předkladatel 

připomínku neakceptuje neboť sleduje 

pojmosloví zavedené v návrhu nového 

atomového zákonu. Při jeho projednávání 

v legislativních orgánech vlády bylo 

doporučeno podržet navrženou terminologii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAB4G4284)



10 

 

VIII seznamu, pročež doporučujeme v něm obsažené číslo „21)“ 

nahradit číslem „22)“. 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo školství 

a tělesné výchovy 

Bez připomínek  

Ministerstvo vnitra  

Obecně 

Pasáže návrhu přímo navazující na úpravu v nařízení 

Euratomu doporučujeme revidovat, aby nebylo nadbytečně uváděno 

to, co vyplývá z přímo použitelného evropského předpisu. Na mysli 

máme v tomto případě zejména § 13 či § 18 odst. 2 a 3.  

Obzvláště problematické se pak jeví ustanovení § 20, které 

nerespektuje pravidlo vyplývající z Ústavy, že působnost správních 

úřadů a povinnosti adresátů práva může stanovit pouze zákon (viz čl. 

2 odst. 4 a čl. 79 odst. 1 Ústavy. Přitom nadpis § 20 znějící „Údaje o 

jiných činnostech …“ vůbec nenapovídá, že obsahem ustanovení je 

uložení úkolů Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost i fyzickým a 

právnickým osobám provozujícím činnosti v rámci stanovené lokality 

(ostatně není zřejmé, o jaké činnosti, a tedy o jaké osoby, by mělo 

jít). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

K § 18 odst. 1 

 

Akceptováno 

Texty některých ustanovení budou upraveny 

následovně: 

§ 13 odst. 1 

(1) Držitel povolení informuje Úřad o 

udělení výjimky z pravidel, kterými se řídí 

forma a četnost zasílání evidenčních a 

zvláštních zpráv podle článku 19 nařízení 

Komise (Euratom) č. 302/2005. 

§ 18 

(2) Fyzická nebo právnická osoba, která 

těží uranové nebo thoriové rudy na území 

České republiky zasílá Úřadu kopii 

dokumentaci podle článku 24 nařízení Komise 

(Euratom) č. 302/2005 . 

(3) Fyzická nebo právnická osoba, která 

vyváží nebo odesílá  uranové nebo thoriové 

rudy zasílá Úřadu kopii dokumentace podle 

článku 25 nařízení Komise (Euratom) č. 

302/2005 
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Odkaz na náležitosti podání podle správního řádu, které jsou 

stanoveny v jeho § 37 odst. 2, nepovažujeme pro účely tohoto 

ustanovení za případný. Doporučujeme proto požadované údaje uvést 

výslovně. Ostatně zvolená forma citace též není z legislativně 

technického hlediska vhodná.  

Obdobnou připomínku uplatňujeme i k § 19 odst. 1 a 3. 

 

 

Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 

 

K úvodní větě 

Doporučujeme opravit odkaz na zmocňovací ustanovení, 

neboť to je obsaženo v § 236 (a nikoli § 235) navrhovaného nového 

atomového zákona.  

Legislativní zkratku pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

pak doporučujeme zavést v souladu s čl. 44 odst. 1 Legislativních 

pravidel vlády již v úvodní větě, nikoli až v § 1 písm. e). 

 

 

 

K § 1 

 Doporučujeme slovo „doba“ v písm. e) a g), resp. slovo 

„lhůta“ v písm. j) uvést ve správném mluvnickém tvaru.  

 Obdobnou připomínku uplatňujeme i k § 17 odst. 1 písm. c) a 

odst. 2 písm. c), stran slova „adresa“. 

 

K § 9 odst. 3 písm. b) 

 Návrh zde ojediněle používá slovo „odesílá“ namísto jinak 

používaného slova „odešle“. Doporučujeme proto vyjadřovat 

povinnost k odeslání jednotně napříč celým návrhem. 

 

K části páté 

 Upozorňujeme, že obsah části páté neodpovídá zákonnému 

Neakceptováno 

Předkladatel požaduje ponechat odkaz na 

správní řád pokud jde o identifikační údaje 

z důvodu přehlednosti a zjednodušení textu 

předpisu s tím, že text legislativně upraví. 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

Neakceptováno 

Legislativní zkratka pro Úřad bude zavedena v 

§ 1, jednotně jako v ostatních vyhláškách 

k atomovému zákonu. 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

Akceptováno 
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zmocnění v § 6 odst. 8 písm. b) navrhovaného nového atomového 

zákona a ostatně ani jejímu nadpisu. Chybí zde totiž úprava týkající 

se „způsobu a doby uchovávání informací“. 

 

K § 18 odst. 3 

 Ustanovení zde hovoří o „rudě“, což ovšem vzhledem 

k předchozím odstavcům, kde se hovoří o „uranové nebo thoriové 

rudě“ nepovažujeme za vhodné.  

 

K § 19 odst. 5 

 Slova „1, 2 a 3“ doporučujeme nahradit slovy „1 až 3“. 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

Ministerstvo 

zahraničních věcí 

Bez připomínek  

Ministerstvo 

zdravotnictví 

Bez připomínek  

Ministerstvo 

zemědělství 

1) Doporučujeme v úvodní větě za slova „atomový zákon“ doplnit 

slova „(dále jen „zákon“)“. 

 

2) V příloze č. 2 upravit poznámku pod čarou 22 tak, aby 

odkazovala na přílohu k vyhlášce. Také máme za to, že index 

poznámky pod čarou 21 uvedený v bodě VIII přílohy č. 2 

návrhu, by měl být nahrazen indexem poznámky 22. 

3) Navrhujeme v odůvodnění citovat atomový zákon a při dalším 

použití neopisovat celý jeho název. 

4) V bodě 1.6 odůvodnění větě první není specifikována situace, 

Neakceptováno 

V úvodní věztě bude použita dikce podle 

stanoviska pracovní komise LR (finanční 

právo). 

 

Akceptováno 

Poznámky v celém textu budou zrevidovány. 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

Akceptováno 
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pokud nedojde k vydání navržené vyhlášky. Doporučujeme 

upravit větu první. 

 

 

Ministerstvo životní 

prostředí 

Doporučující připomínka: 

1. K § 17 odst. 1 písm. a) a odstavci 3 písm. a) 

 

Na konci textu písmene a) v § 17 odst. 1, resp. odst. 3 doporučujeme 

doplnit čárku za slovem „obohacení“. 

 

2. K § 18 odst. 1 a § 19 odst. 1 a 3   

Odkaz na zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, doporučujeme v souladu s čl. 45 odst. 4 Legislativních 

pravidel vlády formulovat pomocí jeho zkráceného, resp. 

zobecněného názvu „správní řád“. 

 

3. K § 19 odst. 2 a 3 

Doporučujeme sjednotit formulaci odkazu na příslušné ustanovení 

předpisu EU, kdy v odstavci 2 je použita formulace „podle článku 2 a 

(x) předpisu“, tj. bez tečky za písmenem „a“, a v odstavci 3 je tato 

formulace použita s tečkou za písmenem „a“, tj. „podle článku 2 a. 

(iv) předpisu“. 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

Akceptováno 

Úřad vlády ČR Bez připomínek  

Úřad vlády ČR - 

Místopředseda vlády 

pro vědu, výzkum a 

inovace a předseda 

Rady pro výzkum, 

vývoj a inovace  

Bez připomínek  
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Úřad vlády  ČR – 

odbor kombatibility 
Po stránce formální: 

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 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). 

Požadujeme doplnit odůvodnění. 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Návrhem vyhlášky je český právní řád adaptován na nařízení Komise 

(Euratom) č. 302/2005 ze dne 8. února 2005 o uplatňování dozoru 

nad bezpečností v rámci Euratomu.  

Návrhu se dále dotýká 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 

 

 

Akceptováno 

Odůvodnění bude patřičněno doplněno. 
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agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 

Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (1999/188/Euratom). 

Připomínky a případné návrhy změn:  

K § 1: 

Doporučujeme přímo použitelný předpis zde zmíněný specifikovat 

alespoň genericky např. prostřednictvím oblasti, kterou upravuje. Je-

li na něj pak dále odkazováno v textu, je vhodné rovněž používat toto 

označení (s doplněním názvu, příp. i konkrétního článku, v poznámce 

pod čarou).  

 

K §§ 19 a 20: 

Doporučujeme pojem „Evropská unie“ zaměnit za „Euratom“, a to 

rovněž v rozdílové tabulce, kde je odkazováno na „Evropské 

společenství“. Ustanovení odkazují na články dohody, kterou 

uzavřelo mj. Evropské společenství pro atomovou energii, které je 

v návrhu atomového zákona označováno jako „Euratom“. Z důvodu 

zachování terminologie doporučujeme pojem „Euratom“ používat i 

v prováděcích předpisech. 

K rozdílové tabulce: 

K § 18: 

Domníváme se, že § 18 odst. 1 není implementační, aspoň ne vůči čl. 

24 a 25 nařízení, a doporučujeme ho jako implementační 

nevykazovat. 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 
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Závěr: 

Návrh vyhlášky je s právem EU slučitelný. Formální nedostatek 

je nutno napravit 

Bezpečnostní 

informační služba 
Bez připomínek 

 

Česká národní banka 

Bez připomínek 

 

Český báňský úřad 

Bez připomínek 

 

Český statistický úřad 

Bez připomínek 

 

Český 

telekomunikační úřad 
Bez připomínek 

 

Český úřad 

zeměměřický a 

katastrální Bez připomínek 

 

Energetický regulační 

úřad 
Bez připomínek 

 

Správa státních 

hmotných rezerv 
Bez připomínek 
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Úřad pro ochranu 

osobních údajů Bez připomínek 
 

Hospodářská komora 

Bez připomínek 

 

 

 

 

V Praze dne 25. srpna 2017 

 

Vypracovala: JUDr. Květoslava Pamánková      Podpis: …………………………… 
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