
  

 VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně průmyslu a obchodu dne 18. dubna 
2019, s termínem dodání stanovisek do 23. května 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Svaz průmyslu 
a dopravy České 
republiky 
 

Připomínka Vysvětleno, upraveno 
Připomínka k § 2 písm. f) 
 
Požadujeme následující úpravu:  
 
f) popis výzkumu, vývoje a prokazování, které jsou 
nutné k provádění řešení nakládání s radioaktivním 
odpadem a vyhořelým jaderným palivem. 
 
Odůvodnění 
 
Originální text tohoto ustanovení směrnice je v čl. 12 
písm. f) uveden následovně: „The research, 
development and demonstration activities that are 
needed in order to implement solutions for the 
management of spent fuel and radioactive waste.” 
Český překlad směrnice citovaný v rozdílové tabulce 
je následující: „činnosti výzkumu, vývoje 
a prokazování, které jsou nutné k provádění řešení 
pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem;“. 

Obecnější dikce byla zvolena proto, že znění směrnice ani 
českého překladu neumožňuje tak jednoznačnou 
interpretaci, jakou naznačují připomínkovatelé, 
a význam slov "solutions for the management" je 
poněkud diskutabilní. Upraveno: „f) popis výzkumu, vývoje a 
prokazování činností, které jsou nezbytné pro řešení 
nakládání s radioaktivním dopadem“ 
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Domníváme se, že znění navržené předkladatelem v § 
2 písm. f) není přesné a neodpovídá cílům směrnice. 
Ať již z originálu směrnice, méně pak i z ne úplně 
přesného překladu směrnice vyplývá, že popis 
výzkumu, vývoje a prokazování má směřovat již 
k provádění konkrétního řešení nakládání 
s radioaktivním odpadem. Nejedná se tedy o popis 
výzkumu, vývoje a prokazování spojeného s hledáním 
řešení nakládání s RAO a VJP, ale o výzkum, vývoj 
a prokazování již přímo související s implementací 
konkrétního vybraného způsobu, jakým bude s RAO 
a VJP nakládáno. Ten je definován a vybrán 
v předchozích písmenech předmětného ustanovení § 
2 a lze předpokládat, že bude vycházet již ze 
stávajících koncepcí a praxe. Navrhovanou drobnou 
úpravou jsou činnosti výzkumu, vývoje a prokazování 
cíleně a prakticky orientovány k provádění nakládání 
s RAO a VJP tak, aby cíle koncepce byly naplňovány.  
Znění navrhované předkladatelem nedůvodně 
rozšiřuje dopad předmětného ustanovení směrnice 
a může ve svém důsledku v praxi vést k problematické 
aplikaci vyhlášky.   

Ministerstvo vnitra 
 

Doporučující připomínka Akceptováno 
K nadpisu 
 
Doporučujeme slova uvedená nad nadpisem vyhlášky 
„ze den dd.mm.rrrr“ nahradit slovy „ze dne … 2019“. 
Dle navržené legisvakanční doby lze předpokládat 
vydání navrhovaného předpisu v roce 2019. 

 

Doporučující připomínka Neakceptováno 
K § 1 
 
Přestože je za určitých okolností možno v prováděcím 
právním předpise použít legislativní zkratku zavedenou 
v prováděném zákoně, navrhujeme úvodní část § 1 pro 
větší přehlednost vyhlášky uvést ve znění: „Tato 

Legislativní zkratka je zavedena již prováděným zákonem 
v jeho § 1 odst. 1 a postup je tak plně v souladu s čl. 44 odst. 
1 legislativních pravidel vlády. Tuto legislativní techniku 
důsledně využívá celý komplex atomového práva, resp. 
všechny prováděcí předpisy k zákonu č. 263/2016 Sb., 
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vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropského 
společenství pro atomovou energii (dále jen 
„Euratom“)1)“. 

atomový zákon, navržená změna je tedy z tohoto hlediska 
nekonzistentní. 
Mimoto argument větší přehledností je poněkud neprůrazný, 
neboť zkratka Euratom je obecně známa a její pochopení 
nevyvolává obtíže, i kdyby nebyla zavedena. 

Doporučující připomínka Akceptováno 
K § 4 
 
Navrhujeme slovo „vyjasnění“ nahradit slovem 
„vysvětlení“ a slova „první věta“ nahradit legislativně 
ustáleným spojením „věta první“. 

 
 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 
 

Doporučující připomínka Neakceptováno 
K § 1 
 
Doporučujeme s odkazem na čl. 48 odst. 3 
Legislativních pravidel vlády v § 1 úvodní větě 
ustanovení slovo „Euratomu“ nahradit slovy „Evropské 
unie“. 

Přestože na to není Legislativními pravidly vlády 
pamatováno, Euratom je samostatným právním subjektem, 
nezávislou osobou mezinárodního práva, a vydává právní 
předpisy na základě vlastní právotvorné pravomoci. 
Historickým vývojem došlo k tomu, že Evropské společenství 
pro atomovou energii není součástí Evropské unie, přestože 
s ní sdílí např. soustavu orgánů, nýbrž jako jediné 
z původních tří Evropských společenství zůstává nadále 
samostatně funkční. Je to ostatně patrné i z názvů právních 
předpisů Euratomu, které výslovně uvádějí, že jde o normy 
z dílny této mezinárodní organizace, nikoli od EU (viz např. 
citace směrnice Rady 2011/70/Euratom ze dne 19. července 
2011, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné 
a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem v poznámce pod čarou č. 1). Z těchto důvodů by 
navržená změna byla chybná. 

Ministerstvo financí 
 

Doporučující připomínka Neakceptováno 
K úvodu 
 
Z uvozovací věty návrhu vyhlášky doporučujeme 
vypustit zaváděnou legislativní zkratku "(dále jen 
"ministerstvo")", a zavést ji až v § 3 odst. 1 - viz níže. 

 
Upraveno. 

Doporučující připomínka Akceptováno 
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K § 2 
 
V § 2 písm. a) doporučujeme vypustit slovo "koncepce" 
s ohledem na úvodní část tohoto ustanovení. 

 

Doporučující připomínka Neakceptováno 
K § 2 
 
V § 2 písm. d) a e) nahradit slovo "strategie" slovem 
"strategii", a to s ohledem na návaznost textu těchto 
písmen na úvodní část § 2. 

Koncepce může obsahovat více strategií, plurál je užit 
záměrně. 

Doporučující připomínka Částečně akceptováno 
K § 3 
 
V § 3 odst. 1 vložit za slovo "Ministerstvo" slova 
"průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") 
zohledňuje" a na druhém řádku odstavce slovo 
"zohledňuje" vypustit. 

 
Upraveno, slovo „zohledňuje“ vypuštěno. 

Doporučující připomínka Neakceptováno 
K § 4 
 
Doporučujeme § 4 formulovat takto: 
                                                    "§ 4 
     Způsob informování Evropské komise 
o vyhodnocení a aktualizaci koncepce 
 
     Požádá-li Evropská komise o vyhodnocení 
a aktualizaci koncepce, ministerstvo zašle odpověď 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do šesti 
měsíců od obdržení požadavku.  To platí i v případě, že 
Evropská komise požádá o vyjasnění koncepce nebo 
na ni vyjádří svůj názor.".  
 
Poznamenáváme, že námi navrhovaná reformulace § 
4 vychází ze zmocňovacího ustanovení § 108 písm. c) 
atomového zákona, které hovoří o způsobu 
informování Evropské komise, zatímco ve skutečnosti 

Ustanovení stanoví lhůtu, resp. způsob provedení 
informování EK z hlediska časového, nikoliv výčet 
požadovaných informací. Ten je uveden již v § 108 odst. 1 
atomového zákona. 
Zákonná ustanovení § 108 atomového zákona, a to včetně 
zmocnění, jsou formulována širším způsobem (s užitím 
obecného výrazu „informuje o“, resp. „informování o“), takže 
zahrnují nejen informování o koncepci a aktualizaci, ale i 
informování komise v případech, kdy tato dodatečně vyjádří 
svůj názor na koncepci nebo její aktualizaci, jak připouští čl. 
13 odst. 2 směrnice Rady 2011/70/Euratom. V českém 
prostředí se přitom jedná fakticky vždy o názor na aktualizaci 
nebo o informaci o aktualizaci, neboť koncepce existuje již 
mnoho let. Z těchto důvodů a s užitím postupu od 
obecnějšího ke speciálnímu je voleno navržené znění 
vyhlášky, které zahrnuje jak informování o aktualizaci 
koncepce v případě, že komise vyjádřila názor, tak 
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o žádný způsob nejde a jedná se o výčet toho, co EK  
může v souvislosti s koncepcí požadovat. Proto by 
nadpis § 4 by měl zní pouze „Informování Evropské 
komise“. Protože § 108 písm. c) hovoří ve vztahu k EK 
pouze o vyhodnocení a aktualizaci koncepce, je třeba 
o nich hovořit v první větě § 4. Požádá-li EK o vyjasnění 
koncepce nebo vyjádří-li na ni svůj názor (což zřejmě 
může), ukládá si Ministerstvo průmyslu a obchodu úkol 
odpovědět EK obdobně jako ve větě první. Proto je 
třeba zpřesnit dikci § 4, jak je navrhováno. Počítání vět 
je nadbytečné. 

informování o vyhodnocení a aktualizaci obecně, kdykoliv 
jsou provedeny. 

Doporučující připomínka Částečně akceptováno 
Obecně 
 
Účinnost vyhlášky doporučujeme stanovit pevným 
datem. V podpisové doložce doporučujeme nahradit 
slovo "Ministryně" slovem "Ministr:", popř. slovy "Ministr 
průmyslu a obchodu:", a za slovo "Předsedkyně" 
doplnit slova "Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost". 

Vzhledem k potřebě, aby vyhláška platila, co možná nejdříve, 
ponecháváme 15. den po vyhlášení. 

V Praze dne 30. října 2019 

Vypracoval: Ing. Hana Routová Podpis: 
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