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III. 
 
ODŮVODNĚNÍ 
 

1. OBECNÁ ČÁST 
 
 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu a Státní úřad pro jadernou bezpečnost předkládají návrh 
vyhlášky o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem. 
K vydání vyhlášky jsou zmocněny ustanovením § 237 odst. 1 zákona č. 263/2016 Sb., atomový 
zákon, a slouží k provedení § 108 odst. 3 písm. a) až c) tohoto zákona. Cílem navrhované 
vyhlášky je podrobnější a přesnější transpozice požadavků 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 (dále jen „směrnice“), a to v oblasti 
tvorby tzv. vnitrostátního programu pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem a jeho aktualizace a informování Evropské komise o nich. 
Atomový zákon v ustanovení § 108 upravuje koncepci nakládání s radioaktivním odpadem 
a vyhořelým jaderným palivem (dále jen „koncepce“), jakožto národní variantu výše 
zmíněného vnitrostátního programu a zásadní koncepční dokument pro směřování orgánů státní 
správy a osob nakládajících s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem. Stanoví 
povinnost Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) zpracovávat tuto 
koncepci, pravidelně ji vyhodnocovat a případně ji aktualizovat. Ministerstvo je také zmocněno 
informovat o koncepci a její aktualizaci Evropskou komisi. Atomový zákon obsahuje zmocnění 
ke stanovení detailního obsahu koncepce, způsobu jejího hodnocení a její aktualizace a způsobu 
informování Evropské komise o vyhodnocení a aktualizaci koncepce. 
Z faktického hlediska jsou již postupy předpokládané vyhláškou naplňovány – koncepce je již 
vydána (aktuální verze byla schválená 29. listopadu 2017 usnesením vlády České republiky 
č.  852/2017) a průběžně aktualizována a informace o ní jsou předávány Evropské komisi. 
Nová vyhláška je tedy nezbytná zejména s ohledem na fakt, že příslušná ustanovení směrnice, 
jmenovitě čl. 11 až 13, byla doposud implementována nelegislativní cestou, formou usnesení 
vlády, resp. samotnou koncepcí. 
Navrhovaná vyhláška se snaží v co nejvyšší míře respektovat požadavky a dikci směrnice, 
ovšem při zachování dosavadní praxe a využitím zkušeností s tvorbou a aktualizacemi 
koncepce. 
 
Dotčené subjekty 
 
Vyhláška se vztahuje na omezený počet adresátů, neboť upravuje v zásadě vnitřní postupy 
ministerstva a nepřímo i jemu podřízených organizací, zejména Správy úložišť radioaktivních 
odpadů. Přeneseně mohou být dotčeni také původci radioaktivních odpadů a vyhořelého 
jaderného paliva, kteří by se při své činnosti měli koncepcí řídit. Tyto subjekty tedy budou 
ovlivňovány obsahem koncepce, ale také případnými výsledky hodnocení koncepce 
a navazujícími aktualizacemi. Rámcově se ovšem stále jedná o velmi omezený počet osob, 
v řádech desítek až stovek. 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBBQDVRN1)



2 
 

 
Navrhovaná vyhláška je zpracována k provedení § 108 odst. 3 písm. a) až c) atomového zákona. 
K vydání vyhlášky ve spolupráci jsou ministerstvo a SÚJB zmocněny ustanovením § 237 
odst. 1 atomového zákona.  
Zmocnění konkrétně uvádí, že vyhláška má stanovit: 
 

1) obsah koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem, 
2) způsob hodnocení a aktualizace koncepce nakládání s radioaktivním odpadem 

a vyhořelým jaderným palivem, 
3) způsob informování Evropské komise o vyhodnocení a aktualizaci koncepce nakládání 

s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem. 
 
Návrh této vyhlášky je s těmito zmocněními plně v souladu a všechna tato zmocnění naplňuje 
a nepřesahuje rámec zmocnění v tomto zákoně obsažený. 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie  
 
Návrh vyhlášky transponuje do českého právního řádu výše uvedenou směrnici, konkrétně její 
ustanovení, která se zabývají povinností členského státu mít zaveden vnitrostátní program pro 
nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem (čl. 11 odst. 1), pravidelně 
přezkoumávat a aktualizovat svůj vnitrostátní program (čl. 11 odst. 2) a oznamovat tento 
program a jeho změny Evropské komisi (čl. 13 odst. 1). Vyhláška také převádí do českého 
právního řádu konkrétní požadavky směrnice na obsah vnitrostátního programu (čl. 12). 
Uvedené unijní požadavky jsou transponovány s maximální snahou o shodu s textem směrnice 
tak, aby bylo předcházeno podezření z nedostatečné transpozice. Tento přístup je uplatňován 
zejména v důsledku předchozích zkušeností s vytýkanou nesprávnou transpozicí směrnice. 
Předložený návrh vyhlášky je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, s Listinou 
základních práv a svobod a s Ústavou České republiky. Návrh vyhlášky respektuje obecné 
zásady ústavního pořádku České republiky a je též v souladu s právními předpisy upravujícími 
oblast působnosti ústředních orgánů státní správy České republiky. 
Předložený návrh vyhlášky není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 
republika vázána, ani s předpisy Evropské unie, ani s judikaturou soudních orgánů Evropské 
unie a ani s obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 
dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na 
životní prostředí 
 
Návrh vyhlášky nebude mít vliv na státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty. Mechanismy 
popsané vyhláškou jsou již v praxi aplikovány a vyhláška v tomto směru nepřináší žádné 
novinky. Cílem vyhlášky je zejména legislativní zakotvení již realizovaných postupů tak, aby 
byla zajištěna správná a plná transpozice směrnice. 
V důsledku navrhovaných úprav nedojde ke zvýšení nákladů ani administrativní zátěže pro 
podnikatelské prostředí. 
Návrh vyhlášky nebude mít žádné negativní sociální dopady, včetně dopadů na specifické 
skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny. 
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Dopady na životní prostředí lze shledávat pozitivní, neboť přijetím právní úpravy budou 
jednoznačně stanoveny požadavky na obsah koncepce a její aktualizace, což by mělo vyloučit 
potenciální nedostatky nebo nekonzistence v postupech ministerstva a jiných dotčených osob. 
Tím by měla být zajištěna stabilní úroveň ochrany životního prostředí před negativními dopady 
působení radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva, k čemuž má koncepce sloužit 
především. 
 
Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na zákaz diskriminace ve smyslu zákona č. 198/2009 
Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně 
některých zákonů (antidiskriminační zákon). 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 
Návrh vyhlášky nepředpokládá zpracování osobních údajů. Koncepce samotná bude obsahovat 
základní identifikační údaje zpracovatelů, což je obvyklou součástí naplňování pravomocí 
orgánů státní správy (v tomto případě stanovených atomovým zákonem). Při komunikaci 
s Evropskou komisí lze předpokládat rovněž sdělování osobních údajů státních zaměstnanců, 
což je také obvyklým postupem v rámci naplňování zákonem stanovené pravomoci. 
Ochrana osobních údajů bude zabezpečena obvyklým způsobem, běžným pro nakládání 
s osobními údaji v rámci úřední činnosti ministerstva. 
Uvedené nakládání s osobními údaji nepředstavuje riziko pro subjekty údajů a jejich soukromí. 
 
Zhodnocení korupčních rizik 
 
Dle názoru předkladatele nejsou s návrhem vyhlášky spojená žádná korupční rizika. Návrh plně 
respektuje požadavek na transparentní výkon veřejné správy v České republice. 
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Návrh vyhlášky nepředpokládá žádný negativní dopad na bezpečnost nebo obranu státu, resp. 
nemá k této oblasti žádný vztah. 
 
Rozhodování o provedení RIA 
 
Hodnocení dopadů v rámci obecné části důvodové zprávy bylo provedeno podle Legislativních 
pravidel vlády. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o návrh implementačního předpisu, kde 
není dána možnost diskrece a současně návrh implementačního předpisu nejde nad rámec 
požadavků práva EU, byla ministrem spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády udělena 
výjimka z povinnosti provést hodnocení dopadu regulace RIA.  
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBBQDVRN1)



4 
 

2. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K § 1 

Ustanovení upravuje předmět právní úpravy, a to v duchu § 108 odst. 3 atomového zákona, 
k jehož provedení je vyhláška navrhována.  

Předmětem vyhlášky je úprava 

 

1) obsahu koncepce, 
2) způsobu hodnocení a aktualizace koncepce, 
3) způsobu informování Evropské komise o vyhodnocení a aktualizaci koncepce. 

 

Těmito prvky jsou naplňovány čl. 11 až 13 směrnice. 

 

K § 2 

Ustanovení § 2 stanoví detailní požadavky na obsah koncepce. Je přitom plně respektován čl. 12 
směrnice. Transpozice je provedena s ohledem na dlouholetou praxi tvorby koncepce v České 
republice a obvyklé obsahové náležitosti koncepce. Zároveň je respektována dikce atomového 
zákona a jiných právních předpisů vydaných k jeho provedení, zejména vyhlášky č. 377/2016 
Sb., o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu 
jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie. 

Koncepce, jakožto dokument nejvyšší strategické úrovně, určuje základní kroky státu v oblasti 
nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem. Stanoví zejména cíle 
nakládání a zajištění bezpečnosti nakládání s těmito komoditami, a to tak, aby byly současné 
i budoucí generace co nejméně zatěžovány. Je nutné postihnout celý životní cyklus a všechny 
stránky radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva, proto jsou v koncepci stanoveny 
také obecné požadavky na související činnosti a zařízení, tj. úložiště radioaktivních odpadů. 

Vzhledem k dlouhodobému charakteru všech činností s radioaktivním odpadem a vyhořelým 
jaderným palivem (řádově tisíce let) se koncepce dotýká také výzkumu a vývoje v této oblasti, 
neboť tyto mohou v budoucnu významně přispět k nalezení účinnějšího řešení otázek 
spojených s bezpečným nakládáním. Významnou součástí problémů pokrytých koncepcí jsou 
také otázky finanční, protože zajištění bezpečného nakládání je nákladné a bude přinášet 
náklady i v budoucnu, např. v souvislosti s vybudováním hlubinného úložiště. 

V neposlední řadě se koncepce musí věnovat také mezinárodní spolupráci, zejména v rámci 
Euratomu, a otázkám transparentnosti. Veřejnost má mít přístup k informacím o bezpečném 
nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem a podíl na souvisejících 
procesech. 
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K § 3 

Ustanovení vychází z čl. 11 odst. 2 směrnice. K zajištění své účinnosti musí být koncepce 
pravidelně hodnocena a případně i aktualizována. V oblasti nakládání s radioaktivním 
odpadem a vyhořelým jaderným palivem dochází průběžně ke změnám, jež je nutno v koncepci 
zachytit, aby byla schopna stále plnit svoji funkci. Předpokladem úspěšného hodnocení 
koncepce jsou zejména analytické práce, které srovnávají nabyté zkušenosti s dosavadním 
stavem a zohledňují aktuální vývoj v oblasti, rovněž ve vědě a výzkumu. Významnou roli hrají 
také mezinárodní a zahraniční zkušenosti, zejména zemí, které již pokročily v otázkách 
konečného řešení nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem. 

Zohlednění zmíněných aspektů při hodnocení a aktualizaci koncepce přispěje k udržení 
potřebné úrovně ochrany obyvatel a životního prostředí před negativními dopady nakládání 
s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem. 

 

K § 4 

Ustanovení transponuje čl. 13 odst. 1 a 3 směrnice a navazuje na směrnicí založené oprávnění 
Evropské komise požádat o vyjasnění koncepce nebo vyjádřit svůj názor na koncepci. 
V takovém případě je nezbytné, aby příslušné odpovědné orgány, které disponují potřebnými 
informacemi, zde ministerstvo, podaly Evropské komisi v přiměřené lhůtě požadovanou 
informaci. Sdílení informací přispěje k zajištění harmonizované úrovně vnitrostátních 
programů zejména prostřednictvím koordinační role Evropské komise. 

 

K §5 

Navrhuje se nabytí účinnosti s dostatečnou legisvakanční lhůtou, neboť prováděný zákon nabyl 
účinnosti již 1. 1. 2017. 
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