
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu atomového zákona,  

(tisk 560) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního hospodářského výboru č. 235 

z 33. schůze konané dne 4. 2. 2016 (tisk 560/4) 

 

A. 1. V části druhé hlavě IV se v § 113 na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 

písmeno p), které zní: 

„p)  ověřování průkazu o finančním krytí.“. 

 

A. 2.  V části druhé hlavě VI dílu 2 § 138 se v odstavci 4 slova „  ,  radioaktivních látek s malou 

rozptýlitelností a zdrojů ionizujícího záření“ nahrazují slovy „a radioaktivních látek s malou 

rozptýlitelností“. 

 

A. 3.  V části druhé hlavě VI dílu 2 § 139 se v odstavci 2 slova „pro přepravu, která vyžaduje 

povolení podle § 9 odst. 4,“ zrušují. 

 

A. 4.  V části čtvrté hlavě II § 215 se v písmenu a) slova „veřejné zásobování“ nahrazují slovy 

„veřejnou potřebu“. 

 

 

B. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro životní prostředí č. 88 z 29. schůze 

konané dne 4. 2. 2016 (tisk 560/2) 

 

B. 1.  V § 108 odst. 2 se slova „budoucím generacím“ nahrazují slovy „současným i budoucím 

generacím“. 

 

B. 2.  V § 108 se vkládá nový odstavec 4, který zní: 

„(4) Postup při stanovení průzkumného území pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních 

prostorech, postup při stanovení chráněného území pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních 

prostorech, postup při povolování provozování úložiště radioaktivního odpadu a postup, jak zajistit 

respektování zájmů obcí, kterým náleží příspěvek z jaderného účtu dle § 117 odst. 1, a jejich občanů 

v těchto procesech, stanoví zvláštní zákon.“. 

 

B. 3.  V § 117 odst. 3 se zrušuje. Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4. 

 

B. 4.  V § 117 dosavadní odst. 4 zní: 

„(4) Každá obec, na jejímž katastrálním území bylo stanoveno chráněné území pro ukládání 

radioaktivního odpadu v podzemních prostorech, obdrží jednorázový příspěvek z jaderného účtu ve 

výši 50 000 000 Kč. V kalendářním roce, v němž byl obci poskytnut jednorázový příspěvek, nelze 

poskytnout příspěvek podle odstavce 1 písm. b).“. 
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Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 12. dubna 2016 
 

 

C. Poslanec Jan Birke 

SD 3781 

C. 1 V § 122 se v odst. 1 vypouští slovo „až“ a číslo „80“ se nahrazuje číslem „55“ a zároveň se v 

§ 122 vypouští odst. 2. 

 

C. 2 V § 128 se za první větu vkládá druhá věta, která zní: „Poplatníkem jednorázového poplatku 

není poplatník pravidelného poplatku.“ 

 

 

D. Poslanec Jan Klán 

SD 3824  

D. 1. V § 117 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní: 

„d) stanovena zóna havarijního plánování jaderného zařízení.“ 

 

D. 2. V § 117  se vkládá nový odstavec 5, který zní: 

„(5) Správa poskytuje příspěvek na rozvoj obcí, na jejichž katastru je stanovena zóna havarijního 

plánování jaderného zařízení.  Tento příspěvek je poskytován ročně ve výši 200.000.000 Kč na zóny 

havarijního plánování jaderných zařízení JE Dukovany a JE Temelín a to po dobu trvání zóny 

havarijní plánování jaderného zařízení.“ 

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6. 

 

D. 3. V § 117 odstavec 6 písmeno c) zní: 

„c) pravidla pro poskytování příspěvku podle odstavce 4 a 5, včetně požadavků na projekty, k jejichž 

podpoře má příspěvek sloužit, a pravidel výběru podporovaných projektů.“ 
 

D. 4. V § 238 doplnit zrušení stávajícího atomového zákona č. 18/1997 Sb. v platném znění. 

 

 

E. Poslanec Václav Zemek 

SD 3833 

E. 1.  V § 177, se odst. 3 zrušuje. 

 

SD 3922 

E. 2.  V § 2 odst. 1, písm. a) bod 5 zní: 

„materiál obsahující prvek uvedený v bodech 1 až 3, mimo případů kdy jsou tyto prvky prakticky 

zpětně nezískatelné,“. 

 

V § 8, odst. 2 zní: „Přidávání radioaktivních látek do potravin, krmiv, hraček a kosmetických 

přípravků je zakázáno.“. 

 

V § 137, se doplňuje odst. 1, který zní: „Schvalování nepodléhají výrobky s přírodním nebo 

ochuzeným uranem používané k ozdobným a uměleckým účelům.“. 

 

SD 3842 

E. 3 V § 9, odst. 2, písm. f, bod 10. zní: „nakládání v průmyslovém měřítku s produkty hornické 

činnosti vzniklými při činnostech souvisejících se získáváním radioaktivního nerostu a uloženými na 

odvalech a odkalištích,“. 
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V § 67, odst. 1 se doplňuje písm. c), které zní: „c) je oddělenou, lidskou činností nezměněnou částí 

zemské kůry“. 

 

SD 3844 

E. 4. V § 6, odst. 5 zní: „Každý, kdo vyrábí obalové soubory pro ozářené jaderné palivo, provádí 

výstavbu horkých komor, nebo vykonává jiné činnosti stanovené přímo použitelným předpisem 

Euratomu upravujícím uplatňování dozoru nad bezpečností v rámci Euratomu, je povinen oznámit 

zahájení a rozsah těchto činností Úřadu.“. 

 

SD 3845 

E. 5. V § 131, se v odstavci 1 doplňují písmena c) a d), která znějí: 

„c)  50 000 Kč pro radioaktivní odpad ve formě standardní ukládací jednotky splňující limity a 

podmínky pro nakládání s radioaktivním odpadem schválené Úřadem, pokud jsou původci 

odpadu - a) zdravotnická zařízení, která činnosti podle tohoto zákona vykonávají za úhradu z 

veřejného zdravotního pojištění, b) veřejné vysoké školy a c) osoby, které činnosti podle 

tohoto zákona vykonávají pouze za úhradu z veřejných prostředků na výzkum a vývoj, včetně 

prostředků z fondů Evropské unie nebo Euratomu, nebo  

d)  75 000 Kč pro radioaktivní odpad jiný než uvedený v písmenu c), pokud jsou původci odpadu 

a) zdravotnická zařízení, která činnosti podle tohoto zákona vykonávají za úhradu z veřejného 

zdravotního pojištění, b) veřejné vysoké školy a c) osoby, které činnosti podle tohoto zákona 

vykonávají pouze za úhradu z veřejných prostředků na výzkum a vývoj, včetně prostředků z 

fondů Evropské unie nebo Euratomu.“. 

 

SD 3846 

E. 6 V § 8, se odst. 5 zrušuje. 

Odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.  

 

 

 

 

V Praze 13. dubna 2016 

 

 

 

Ing. Milan   U r b a n, v.r  

zpravodaj garančního hospodářského výboru  

 

 

 

RNDr. Jan   Z a h r a d n í k, v.r.  

zpravodaj výboru pro životní prostředí 

 

 

 

Josef   Z a h r a d n í č e k  

zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 

 

v z. PedDr. Milada H a l í k o v á, v.r. 

předsedkyně výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 
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