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Navrhovaný právní předpis ČR 
Vyhláška o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem 
a vyhořelým jaderným palivem 

Odpovídající předpis EU (Euratomu) IV. 

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 
§ 1 Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy 

Euratomu1) a stanoví 
a) obsah koncepce nakládání s radioaktivním 
odpadem a vyhořelým jaderným palivem (dále jen 
„koncepce“), 
b) způsob hodnocení a aktualizace koncepce, 
c) způsob informování Evropské komise 
o vyhodnocení a aktualizaci koncepce. 

32011L0070 Čl. 4 odst. 1 Členské státy stanoví a udržují vnitrostátní politiky pro nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Aniž je dotčen čl. 2 
odst. 3, má každý členský stát konečnou odpovědnost za nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, jež v tomto státě 
vznikly. 

Čl. 5 odst. 1 
písm. a) 

Členské státy stanoví a udržují vnitrostátní legislativní, regulační 
a organizační rámec (dále jen „vnitrostátní rámec“) pro nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, který vymezuje 
odpovědnost a zajišťuje koordinaci mezi příslušnými orgány. 
Vnitrostátní rámec stanoví všechny tyto prvky: 
a) vnitrostátní program provádění politiky pro nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem; 

Článek 11 Článek 11 
1. Každý členský stát zajistí provádění svého vnitrostátního programu 
pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem (dále jen 
„vnitrostátní program“), který se vztahuje na všechny druhy vyhořelého 
paliva a radioaktivního odpadu spadající do jeho pravomoci a na 
všechny fáze nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem 
od jejich vzniku po uložení. 
2. Každý členský stát pravidelně přezkoumává a aktualizuje svůj 
vnitrostátní program, přičemž náležitě zohledňuje vědeckotechnický 
pokrok a doporučení, získané zkušenosti a osvědčené postupy 
vyplývající ze vzájemných hodnocení. 

Článek 13 
odst. 1 

1. Členské státy oznamují Komisi své vnitrostátní programy a jejich 
následné významné změny. 

§ 2 Koncepce obsahuje 
a) hlavní zásady koncepce obsahující 
odůvodněné a vědecky, technologicky, ekologicky, 
finančně a společensky přijatelné cíle při nakládání 
s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným 
palivem v České republice, 
b) mezníky naplňování cílů podle písmene a) 
a časové harmonogramy dosahování těchto mezníků, 

32011L0070 Článek 12 Článek 12 
 
Obsah vnitrostátních programů 
 
1. Vnitrostátní programy stanoví způsob, jakým členské státy hodlají za 
účelem splnění cílů této směrnice provádět vnitrostátní politiky podle 
článku 4 pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem, a zahrnují všechny tyto prvky: 
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c) inventář radioaktivního odpadu a vyhořelého 
jaderného paliva a odhad jejich budoucích množství, 
včetně radioaktivního odpadu vzniklého při 
vyřazování z provozu jaderného zařízení, který uvádí 
umístění a množství radioaktivního odpadu 
a vyhořelého jaderného paliva v souladu 
s odpovídající klasifikací radioaktivního odpadu, 
d) strategie nebo plány a technická řešení pro 
nakládání s  radioaktivním odpadem a vyhořelým 
jaderným palivem od jejich vzniku po uložení, 
e) strategie nebo plány pro fázi životního cyklu 
úložiště radioaktivního odpadu po jeho uzavření, 
včetně doby, po kterou bude prováděna jeho 
institucionální kontrola, a popis dlouhodobého 
uchovávání znalostí o úložišti radioaktivního odpadu, 
f) popis výzkumu, vývoje a prokazování, které 
jsou nutné k nakládání s radioaktivním odpadem 
a vyhořelým jaderným palivem, 
g) povinnosti při provádění koncepce 
a významné ukazatele výkonnosti pro sledování 
pokroku při jejím provádění, 
h) posouzení nákladů na provádění koncepce 
a podklady a hypotézy pro toto posouzení, které musí 
obsahovat časový profil, 
i) schéma financování provádění koncepce, 
j) popis zajištění transparentnosti při provádění 
koncepce, 
k) seznam případných smluv uzavřených 
s členskými státy Euratomu nebo s jiným státem 
ohledně nakládání s radioaktivním odpadem nebo 
vyhořelým jaderným palivem, včetně využívání 
úložiště radioaktivního odpadu. 

a) celkové cíle vnitrostátní politiky členských států, pokud jde 
o nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem; 
b) významné mezníky a jasné časové harmonogramy pro dosažení 
těchto mezníků vzhledem k všeobecným cílům vnitrostátních 
programů; 
c) inventář veškerého vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu 
a odhad budoucích množství, včetně odpadu vzniklého při vyřazování 
zařízení z provozu, který jasně uvádí umístění a množství 
radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva v souladu s odpovídající 
klasifikací radioaktivního odpadu; 
d) koncepce nebo plány a technická řešení pro nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem od jejich vzniku po uložení; 
e) koncepce nebo plány pro fázi životnosti úložiště po jeho uzavření, 
včetně doby, po kterou budou zachovány odpovídající kontroly, 
a způsobů dlouhodobého uchování znalostí o úložišti; 
f) činnosti výzkumu, vývoje a prokazování, které jsou nutné 
k provádění řešení pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem; 
g) povinnost v souvislosti s prováděním vnitrostátního programu 
a klíčové ukazatele výkonnosti pro sledování pokroku při provádění; 
h) posouzení nákladů na vnitrostátní program a podklady a hypotézy 
pro toto posouzení, které musí obsahovat i časový profil; 
i) platný režim či režimy financování; 
j) politiku či proces transparentnosti podle článku 10; 
k) případnou dohodu či dohody uzavřené s některým členským státem 
nebo třetí zemí ohledně nakládání s vyhořelým palivem nebo 
radioaktivním odpadem, včetně využívání úložišť. 
 
2. Vnitrostátní program a vnitrostátní politika mohou být obsaženy 
v jediném dokumentu nebo v souboru dokumentů. 

§ 3 (1) Ministerstvo průmyslu a obchodu při 
hodnocení a aktualizaci koncepce zohledňuje vývoj 
a současnou úroveň vědy a techniky a doporučení, 
získané zkušenosti a osvědčené postupy vyplývající 
z mezinárodního vzájemného hodnocení v oblasti 
nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým 
jaderným palivem.  

32011L0070 Článek 11 
odst. 2 

2. Každý členský stát pravidelně přezkoumává a aktualizuje svůj 
vnitrostátní program, přičemž náležitě zohledňuje vědeckotechnický 
pokrok a doporučení, získané zkušenosti a osvědčené postupy 
vyplývající ze vzájemných hodnocení. 
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(2) Při hodnocení koncepce provádí Ministerstvo 
průmyslu a obchodu analýzu plnění cílů koncepce 
a analýzu stavu nakládání s radioaktivním odpadem 
a vyhořelým jaderným palivem. 

§ 4 Požádá-li Evropská komise o vyjasnění koncepce 
nebo vyjádří-li svůj názor na koncepci, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu zašle odpověď bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do šesti měsíců od obdržení 
požadavku. Pro informování o vyhodnocení 
a aktualizaci koncepce platí první věta obdobně. 

32011L0070 Článek 13 
odst. 1 a 3 

Článek 13 
 
Oznámení 
 
1. Členské státy oznamují Komisi své vnitrostátní programy a jejich 
následné významné změny. 
3. Do šesti měsíců od obdržení reakce Komise poskytnou členské státy 
požadované vysvětlení nebo Komisi informují o jakékoli revizi 
vnitrostátního programu. 
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 
320011L0070 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 
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a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Štěpán Kochánek, 01. 04. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Čl. 1 odst. 1 Tato směrnice stanoví rámec Společenství pro zajištění odpovědného 
a bezpečného nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem 
s cílem zabránit nepřiměřenému zatížení budoucích generací. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 1 odst. 2 Zajišťuje, aby členské státy přijaly vhodná vnitrostátní opatření pro 
zajištění vysoké úrovně bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem za účelem ochrany pracovníků a obyvatelstva 
před nebezpečím vyplývajícím z ionizujícího záření. 

263/2016 
 
 

§1 odst.1 
písm.a) 
 
 
 

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropského společenství 
pro atomovou energii (dále jen "Euratom") 1) a Evropské unie 2), 
zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Euratomu 3) a Evropské 
unie 4) a upravuje 
a) podmínky mírového využívání jaderné energie, 
 

PT  

  263/2016 §1 odst.1 
písm.c) 

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropského společenství 
pro atomovou energii (dále jen "Euratom") 1) a Evropské unie 2), 
zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Euratomu 3) a Evropské 
unie 4) a upravuje 
c) nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem, 

  

Čl. 1 odst. 3 Zajišťuje nezbytnou informovanost a účast veřejnosti ve vztahu 
k nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem a současně 
řádně zohledňuje otázky bezpečnosti a chráněných obchodních informací. 

263/2016 §208 písm.o) Úřad 
 o) poskytuje informace v oblasti nakládání s radioaktivním odpadem 

a vyhořelým jaderným palivem, 
 

PT  

  106/1999 
ve znění 
39/2001 
61/2006 

§2 odst.1 (1) Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost 
poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní 
orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. 

  

  106/1999 
ve znění 
413/2005 

§7 Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy4) označena za 
utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný 
subjekt ji neposkytne. 
4) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o 
bezpečnostní způsobilosti. 
 

  

  106/1999 
ve znění 
61/2006 

§9 odst.1 (1) Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím6), povinný 
subjekt ji neposkytne. 
6) § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
 

  

  106/1999 
ve znění 
61/2006 
 

§11 odst.3 (3) Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění 
úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti 
prováděné na základě zvláštního právního předpisu11), podle kterého se 
na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před 
zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne 
pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností. 
11) Například zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry 
a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBBQDVS7H)



Srovnávací tabulka pro posouzení transpozice předpisu Evropské unie  V. 

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                       str. 2 z 89   

Celex:  32011L0070 Lhůta pro implementaci 23. 8. 2015 Úřední věstník                     L 199 2011 Gestor SÚJB Zpracoval (jméno+datum): Lucie Hertlová, 01. 04. 2019 
Název: 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 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Štěpán Kochánek, 01. 04. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

předpisů. 
 

  106/1999  §12 Všechna omezení práva na informace provede povinný subjekt tak, že 
poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po 
vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon. Právo odepřít 
informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření. 
V odůvodněných případech povinný subjekt ověří, zda důvod odepření 
trvá. 
 

  

  263/2016 
 

§26 odst.2 (2) Správa úložišť radioaktivních odpadů (dále jen "Správa") vede 
seznam radioaktivních odpadů. 
 

  

  263/2016 §26 odst.3 
 

(3) Účelem seznamů podle odstavců 1 a 2 je shromažďování a správa 
informací k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 
události, nešíření jaderných zbraní a zabezpečení při mírovém využívání 
jaderné energie a ionizujícího záření. 
 

  

  263/2016 §26 odst.5 
 

(5) Úřad vydá na požádání úplný nebo částečný výpis ze seznamu podle 
odstavce 1 písm. b), c) a g) osobě, která prokáže právní zájem. Správa 
vydá na požádání úplný nebo částečný výpis ze seznamu podle odstavce 
2 osobě, která prokáže právní zájem. Vydání výpisu může být nahrazeno 
poskytnutím informací z informačního systému způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 
 

  

  263/2016 §27 odst.2 
 

(2) Správa vede rejstřík původců radioaktivních odpadů. 
 

  

  263/2016 §27 odst.3 
 

(3) Účelem rejstříků podle odstavců 1 a 2 je shromažďování a správa 
informací k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 
události a zabezpečení při mírovém využívání jaderné energie 
a ionizujícího záření. 
 

  

  263/2016 §28 odst.1 (1) Úřad zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o 
a) vydaných povoleních, 

  

Čl. 1 odst. 4 Aniž je dotčena směrnice Rady 96/29/Euratom, doplňuje tato směrnice 
základní standardy, na něž odkazuje článek 30 Smlouvy o Euratomu 
s ohledem na bezpečnost vyhořelého paliva a radioaktivních odpadů. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 2 odst. 1 
písm. a) 

1. Tato směrnice se vztahuje na všechny fáze: 
a) nakládání s vyhořelým palivem, pokud toto vyhořelé palivo pochází 

z civilních činností; 

263/2016 
 
 

§1 odst.1 
písm.c) 
 
 
 

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropského společenství 
pro atomovou energii (dále jen "Euratom") 1) a Evropské unie 2), 
zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Euratomu 3) a Evropské 
unie 4) a upravuje 
c) nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem, 

PT  
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  263/2016 §110 odst.1 (1) Do doby, než vyhořelé jaderné palivo jeho původce označí 
záznamem do průvodního listu radioaktivního odpadu za radioaktivní 
odpad nebo než Úřad rozhodne, že vyhořelé jaderné palivo je 
radioaktivním odpadem, se na nakládání s ním, kromě požadavků 
vyplývajících z jiných ustanovení tohoto zákona, vztahují také 
požadavky na radioaktivní odpad. 

  

Čl. 2 odst. 1 
písm. b) 

b) nakládání s radioaktivním odpadem od jeho vzniku po uložení, 
pokud tento radioaktivní odpad pochází z civilních činností. 

263/2016 
 
 

§1 odst.1 
písm.c) 
 
 
 

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropského společenství 
pro atomovou energii (dále jen "Euratom") 1) a Evropské unie 2), 
zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Euratomu 3) a Evropské 
unie 4) a upravuje 
c) nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem, 
 

PT  

Čl. 2 odst. 2  Tato směrnice se nevztahuje na: 
a) odpad z těžebního průmyslu, který může být radioaktivní a který spadá 

do oblasti působnosti směrnice 2006/21/ES; 
b) povolené uvolňování materiálů do životního prostředí 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
 

NT  

Čl. 2 odst. 3  
 

Ustanovení čl. 4 odst. 4 se nevztahuje na: 
a) navrácení nepoužívaných uzavřených zdrojů dodavateli nebo 

výrobci; 
b) přepravu vyhořelého paliva z výzkumných reaktorů do země, 

která paliva pro výzkumné reaktory dodává nebo vyrábí, a to 
s ohledem na platné mezinárodní dohody; 

c) odpad a vyhořelé palivo z jaderné elektrárny Krško, jedná-li se 
o přepravu mezi Slovinskem a Chorvatskem. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
 

NT  

Čl. 2 odst. 4  
 

Touto směrnicí není dotčeno právo členského státu nebo podniku v tomto 
členském státě vrátit radioaktivní odpad po zpracování do země jeho 
původu, pokud: 
a) má být radioaktivní odpad přepraven do tohoto členského státu nebo 

podniku za účelem zpracování, nebo 
b) má být do tohoto členského státu nebo podniku přepraven jiný materiál 

za účelem získání radioaktivního odpadu. 
Touto směrnicí není dotčeno právo členského státu nebo podniku v tomto 
členském státě, do kterého má být za účelem úpravy nebo přepracování 
přepraveno vyhořelé palivo, vrátit radioaktivní odpad získaný při úpravě 
nebo přepracování nebo dohodnutou náhradu do země původu. 

263/2016 
 

§7 odst.3 (3) Dovoz radioaktivního odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva na 
území České republiky nebo jeho transfer z členského státu Euratomu je 
zakázán, nejedná-li se o 
a) zpětný dovoz radioaktivního odpadu vzniklého při zpracování 
materiálu vyvezeného z České republiky nebo jeho zpětný transfer 
z členského státu Euratomu povolený podle tohoto zákona, nebo 
b) dovoz nebo transfer z členského státu Euratomu podle odstavce 4. 
 

PT  
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Poznámka 
 

  263/2016 §7 odst.4 (4) Dovoz radioaktivního odpadu nebo jeho transfer z členského státu 
Euratomu pro účely jeho zpracování nebo opětovného využití na území 
České republiky je povolen, pouze pokud je zajištěn neprodlený vývoz 
nebo transfer zpracovaného radioaktivního odpadu a radioaktivního 
odpadu, který vznikl při zpracování dovezeného nebo transferovaného 
radioaktivního odpadu, do země původu. 

  

Čl. 3 odst. 1 Pro účely této směrnice se rozumí: 
„uzavřením“ dokončení všech činností určitou dobu po umístění 
vyhořelého paliva nebo radioaktivního odpadu do úložiště, včetně 
závěrečných technických úprav nebo jiných prací nutných k uvedení 
zařízení do stavu, který bude dlouhodobě bezpečný; 

263/2016 §3 odst.2 
písm.h) 

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
h) uzavřením úložiště radioaktivního odpadu dokončení všech činností 

souvisejících s nakládáním s radioaktivním odpadem a jeho uvedení 
do stavu, který bude dlouhodobě bezpečný. 

PT  

Čl. 3 odst. 2 „příslušným dozorným orgánem“ orgán nebo soustava orgánů, které byly 
v rámci členského státu určeny pro oblast dozoru nad bezpečností při 
nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, jak je uvedeno 
v článku 6; 

2/1969 ve 
znění 
272/1996 
517/2002 
250/2014 
 

§ 2 bod 7 V České republice působí tyto další ústřední orgány státní správy: 
 7. Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

PT  

  263/2016 §207 odst.1 (1) Úřad je ústředním správním úřadem pro oblast využívání jaderné 
energie a ionizujícího záření. 

 

  

  263/2016 §200 (1) Úřad vykonává kontrolu dodržování tohoto zákona, právních předpisů 
vydaných k jeho provedení a závazků plynoucích z mezinárodních smluv, 
kterými je Česká republika vázána, pokud se vztahují k mírovému 
využívání jaderné energie a ionizujícího záření, naplňování rozhodnutí 
vydaných na základě tohoto zákona a plnění povinností stanovených 
zákonem o metrologii v případě měřidel určených nebo používaných pro 
měření ionizujícího záření a radioaktivních látek. 
(2) Úřad kontroluje 
a) držitele povolení, registranty a ohlašovatele, 
b) výrobce, dovozce a distributory výrobků, jejichž typ výrobku byl 
schválen Úřadem, 
c) osoby vykonávající činnosti v rámci mírového využívání jaderné 
energie a ionizujícího záření, k nimž není potřeba oprávnění podle tohoto 
zákona, 
d) osoby působící při monitorování radiační situace, 
e) držitele oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska 
jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, 
f) autorizované a akreditované osoby provádějící posouzení shody 
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Poznámka 
 

vybraného zařízení s technickými požadavky a 
g) jiné osoby, které jsou důvodně podezřelé, že porušují povinnosti 
stanovené tímto zákonem nebo závazky plynoucí z mezinárodních smluv, 
kterými je Česká republika vázána, pokud se vztahují k mírovému 
využívání jaderné energie a ionizujícího záření. 
 
 

Čl. 3 odst. 3 „uložením“ umístění vyhořelého paliva nebo radioaktivního odpadu 
v zařízení bez úmyslu je znovu vyzvednout; 

263/2016 
 

§106 písm.b) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
b) ukládáním radioaktivního odpadu trvalé umístění radioaktivního 
odpadu do prostoru, objektu nebo zařízení bez úmyslu jej vyjmout, 

PT  

Čl. 3 odst. 4 „úložištěm“ všechna zařízení, jejichž primárním účelem je uložení 
radioaktivního odpadu; 

263/2016 §3 odst.2 
písm.c) 

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
c) úložištěm radioaktivního odpadu prostor, objekt nebo zařízení sloužící 
k ukládání radioaktivního odpadu, 

PT  

Čl. 3 odst. 5 „povolením“ právní akt vydaný na základě pravomoci členského státu 
s cílem povolit činnosti související s nakládáním s vyhořelým palivem 
nebo radioaktivním odpadem nebo svěřit odpovědnost za umístění, projekt, 
výstavbu, uvedení do provozu, provoz, vyřazení z provozu nebo uzavření 
zařízení pro nakládání s vyhořelým palivem nebo zařízení pro nakládání 
s radioaktivním odpadem; 

263/2016 §208 písm.a) Úřad 
a) vydává povolení k výkonu činností, provádí registrace činností 
a přijímá ohlášení činností, 

PT  

  263/2016 §9 odst. 1 
písm.a)  

(1) Povolení Úřadu je nutné k vykonávání těchto činností souvisejících 
s využíváním jaderné energie: 

a) umístění jaderného zařízení, 
 

  

  263/2016 §9 odst. 1 
písm.b)  
 

(1) Povolení Úřadu je nutné k vykonávání těchto činností souvisejících 
s využíváním jaderné energie: 

b) výstavba jaderného zařízení, 
 

  

  263/2016 §9 odst. 1 
písm.c) 
 

(1) Povolení Úřadu je nutné k vykonávání těchto činností souvisejících 
s využíváním jaderné energie: 

c) první fyzikální spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem, 
 

  

  263/2016 §9 odst. 1 
písm.d) 
 

(1) Povolení Úřadu je nutné k vykonávání těchto činností souvisejících 
s využíváním jaderné energie: 

d) první energetické spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem, 
 

  

  263/2016 §9 odst. 1 
písm.e) 
 

(1) Povolení Úřadu je nutné k vykonávání těchto činností souvisejících 
s využíváním jaderné energie: 

e) uvádění do provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoru, 
 

  

  263/2016 §9 odst. 1 
písm.f) 
 

(1) Povolení Úřadu je nutné k vykonávání těchto činností souvisejících 
s využíváním jaderné energie: 

f) provoz jaderného zařízení, 
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  263/2016 §9 odst. 1 
písm.g) 
 

(1) Povolení Úřadu je nutné k vykonávání těchto činností souvisejících 
s využíváním jaderné energie: 

g) jednotlivé etapy vyřazování z provozu jaderného zařízení a 
 

  

  263/2016 §9 odst.3 (3) Povolení Úřadu je nutné k těmto činnostem v oblasti nakládání 
s radioaktivním odpadem: 

a) nakládání s radioaktivním odpadem, s výjimkou shromažďování, 
třídění a skladování radioaktivního odpadu přímo u původce 
radioaktivního odpadu, který je oprávněn s ním nakládat jako 
s otevřeným radionuklidovým zdrojem, 

b) uzavření úložiště radioaktivního odpadu, 
c) zpětný dovoz radioaktivního odpadu vzniklého při zpracování 
materiálu vyvezeného z České republiky nebo jeho zpětný transfer 
z členského státu Euratomu a 

d) dovoz radioaktivního odpadu do České republiky nebo jeho transfer 
z členského státu Euratomu pro účely jeho zpracování nebo opětovného 
využití. 

 

  

  263/2016 §9 odst. 7 (7) Povolení Úřadu je nutné k úplnému vyřazení.   
Čl. 3 odst. 6 „držitelem povolení“ právnická nebo fyzická osoba, která nese celkovou 

odpovědnost za činnosti nebo zařízení související s nakládáním 
s vyhořelým palivem nebo radioaktivním odpadem uvedené v povolení; 
 

263/2016 
 

§5 odst.2 (2) Každý, kdo využívá jadernou energii, nakládá s jadernou položkou 
nebo vykonává činnosti v rámci expozičních situací, je povinen 
a) přednostně zajišťovat jadernou bezpečnost, bezpečnost jaderných 
položek a radiační ochranu, a to při respektování stávající úrovně vědy 
a techniky a správné praxe, 
 

PT  

  263/2016 §9 odst.3 (3) Povolení Úřadu je nutné k těmto činnostem v oblasti nakládání 
s radioaktivním odpadem: 
a) nakládání s radioaktivním odpadem, s výjimkou shromažďování, 
třídění a skladování radioaktivního odpadu přímo u původce 
radioaktivního odpadu, který je oprávněn s ním nakládat jako 
s otevřeným radionuklidovým zdrojem, 
b) uzavření úložiště radioaktivního odpadu, 
c) zpětný dovoz radioaktivního odpadu vzniklého při zpracování 
materiálu vyvezeného z České republiky nebo jeho zpětný transfer 
z členského státu Euratomu a 
d) dovoz radioaktivního odpadu do České republiky nebo jeho transfer 
z členského státu Euratomu pro účely jeho zpracování nebo opětovného 
využití. 
 

  

  263/2016 §9 odst.7 (7) Povolení Úřadu je nutné k úplnému vyřazení. 
 

  

  263/2016 §13 odst.1 (1) Činnost podléhající povolení nebo registraci lze vykonávat za 
předpokladu, že 
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a) fyzická osoba je plně svéprávná, bezúhonná a odborně způsobilá, 
b) fyzické osoby, které jsou členy statutárního orgánu právnické osoby, 
jsou plně svéprávné, bezúhonné a alespoň jedna z nich je odborně 
způsobilá, 
c) právnická osoba a právnická osoba, která je členem statutárního orgánu 
právnické osoby, je bezúhonná a 
d) fyzická osoba, která je zástupcem právnické osoby, která je členem 
statutárního orgánu právnické osoby, je plně svéprávná a bezúhonná. 

Čl. 3 odst. 7 „radioaktivním odpadem“ radioaktivní materiál v plynném, kapalném nebo 
pevném skupenství, jehož další využití členský stát nebo právnická nebo 
fyzická osoba, jejíž rozhodnutí členský stát schválil, nepředpokládá ani 
nezvažuje a který jako radioaktivní odpad podléhá dozoru příslušného 
dozorného orgánu v souladu s právním a regulačním rámcem členského 
státu; 

263/2016 
 

§3 odst.2 
písm.a) 

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) radioaktivním odpadem věc, která je radioaktivní látkou nebo 
předmětem nebo zařízením ji obsahujícím nebo jí kontaminovaným, pro 
kterou se nepředpokládá další využití a která nesplňuje podmínky 
stanovené tímto zákonem pro uvolňování radioaktivní látky z pracoviště, 

PT  

Čl. 3 odst. 8 „nakládáním s radioaktivním odpadem“ všechny činnosti, které souvisí se 
shromažďováním, tříděním, zpracováním, úpravou, skladováním 
a ukládáním radioaktivních odpadů, s výjimkou přepravy mimo areál 
zařízení, ve kterém jsou tyto činnosti prováděny; 

263/2016 §3 odst.2 
písm.b) 

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
b) nakládáním s radioaktivním odpadem všechny činnosti, které souvisí 
se shromažďováním, tříděním, zpracováním, úpravou, skladováním 
a ukládáním radioaktivního odpadu, s výjimkou přepravy mimo prostor 
zařízení, ve kterém jsou tyto činnosti vykonávány, 

PT  

Čl. 3 odst. 9 „zařízením pro nakládání s radioaktivním odpadem“ všechna zařízení, 
jejichž primárním účelem je nakládání s radioaktivním odpadem; 

263/2016 §3 odst.2 
písm.e) bod 
5 

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
e) jaderným zařízením 
5. sklad radioaktivního odpadu, s výjimkou zařízení pro skladování 
radioaktivních odpadů, které je součástí jiného jaderného zařízení nebo 
jiného pracoviště, kde se vykonává radiační činnost, 
 

PT  

  263/2016 §3 odst.2 
písm.e) bod 
6 

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
e) jaderným zařízením 
6. úložiště radioaktivního odpadu, s výjimkou úložiště obsahujícího 
výlučně přírodní radionuklidy, 

  

Čl. 3 odst. 10 „přepracováním“ proces nebo činnost prováděné s cílem získat 
z vyhořelého paliva štěpný nebo množivý materiál pro další použití; 

263/2016 §106 písm.c) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
c) přepracováním vyhořelého jaderného paliva činnost vykonávaná 
s cílem získat z vyhořelého jaderného paliva materiál pro další použití, 

PT  

Čl. 3 odst. 11 
 

„vyhořelým palivem“ jaderné palivo, které je vyzářené a bylo trvale 
vyjmuto z jádra reaktoru; vyhořelé palivo může být buď považováno za 
využitelný zdroj, který lze přepracovat, nebo je určeno k uložení, pokud je 
považováno za radioaktivní odpad; 
 
 

263/2016 
 

§3 odst.2 
písm.d) 
 

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
d) vyhořelým jaderným palivem ozářené jaderné palivo, které bylo trvale 
vyjmuto z aktivní zóny jaderného reaktoru, 

PT 
  

 

Čl. 3 odst. 12 
 

„nakládáním s vyhořelým palivem“ všechny činnosti, které souvisí se 
shromažďováním, skladováním, přepracováním nebo uložením vyhořelého 
paliva, s výjimkou přepravy mimo areál zařízení, ve kterém jsou tyto 
činnosti prováděny; 

263/2016  §106 písm.e) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
e) nakládáním s vyhořelým jaderným palivem všechny činnosti, které 
souvisí se shromažďováním, skladováním, přepracováním nebo 
uložením vyhořelého jaderného paliva, s výjimkou přepravy mimo 

PT   
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prostor zařízení, ve kterém jsou tyto činnosti vykonávány. 
Čl. 3 odst. 13 „zařízením pro nakládání s vyhořelým palivem“ všechna zařízení, jejichž 

primárním účelem je nakládání s vyhořelým palivem; 
263/2016 §3 odst.2 

písm.e) bod 
2 

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
e) jaderným zařízením 
2. sklad vyhořelého jaderného paliva, 
 

PT  

  263/2016 §3 odst.2 
písm.e) bod 
4 

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
e) jaderným zařízením 
4. obohacovací závod, závod na výrobu jaderného paliva nebo závod na 
přepracování vyhořelého jaderného paliva, 

  

Čl. 3 odst. 14 „skladováním“ přechovávání vyhořelého paliva nebo radioaktivního 
odpadu v zařízení s úmyslem je znovu vyzvednout. 

263/2016 §106 písm.a) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
 a) skladováním radioaktivního odpadu předem časově omezené umístění 

radioaktivního odpadu do prostoru, objektu nebo zařízení s úmyslem jej 
znovu vyjmout, 
 

PT  

  263/2016 §110 odst.1 (1) Do doby, než vyhořelé jaderné palivo jeho původce označí záznamem 
do průvodního listu radioaktivního odpadu za radioaktivní odpad nebo 
než Úřad rozhodne, že vyhořelé jaderné palivo je radioaktivním 
odpadem, se na nakládání s ním, kromě požadavků vyplývajících 
z jiných ustanovení tohoto zákona, vztahují také požadavky na 
radioaktivní odpad. 

  

Čl. 4 odst. 1 Členské státy stanoví a udržují vnitrostátní politiky pro nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Aniž je dotčen čl. 2 odst. 
3, má každý členský stát konečnou odpovědnost za nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem, jež v tomto státě vznikly. 

2/1969 ve 
znění  
118/1983 
70/2006 

§20 Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy uvedené v části první 
(dále jen "ministerstva") plní v okruhu své působnosti úkoly stanovené 
v zákonech a v jiných obecně závazných právních předpisech a úkoly 
vyplývající z členství České republiky v Evropské unii a v ostatních 
integračních seskupeních a mezinárodních organizacích, pokud jsou pro 
Českou republiku závazné. 
 
 
 

PT  

  2/1969 
ve znění 
272/1996 
 

§22 Ministerstva zkoumají společenskou problematiku v okruhu své 
působnosti, analyzují dosahované výsledky a činí opatření k řešení 
aktuálních otázek. Zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví 
a řešení stěžejních otázek, které předkládají vládě České republiky. 
O návrzích závažných opatření přiměřeným způsobem informují 
veřejnost. 
 

  

  263/2016  §107 odst.4 (4) Česká republika je povinna zajistit nakládání s vyhořelým jaderným 
palivem a radioaktivním odpadem vzniklými na jejím území, není-li 
zajištěno podle § 106 až 117, a to včetně monitorování radiační situace 
okolí úložiště radioaktivního odpadu a institucionální kontroly po 
uzavření úložiště radioaktivního odpadu. 
 

  

  263/2016 §108 odst.2 (2) S radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem lze   
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nakládat pouze tak, aby současným i budoucím generacím nebyla 
způsobena nepřiměřená technická, ekonomická a společenská zátěž. 

  6827     
Čl. 4 odst. 2 Pokud jsou radioaktivní odpady nebo vyhořelé palivo zasílány do 

členského státu nebo třetí země ke zpracování nebo přepracování, má 
konečnou odpovědnost za bezpečné a zodpovědné uložení těchto 
materiálů, včetně veškerého odpadu vzniklého jako vedlejší produkt, 
i nadále ten členský stát nebo třetí země, z nichž byl radioaktivní odpad 
odeslán. 

263/2016 §107 odst.1 (1) Pokud je radioaktivní odpad zasílán z České republiky do jiného 
členského státu Euratomu nebo do státu, který není členským státem 
Euratomu, ke zpracování nebo přepracování, je Česká republika nadále 
povinna zajistit bezpečné a zodpovědné uložení tohoto odpadu, včetně 
odpadu vzniklého jako vedlejší produkt zpracování nebo přepracování. 

PT  

Čl. 4 odst. 3  Vnitrostátní politiky jsou založeny na všech těchto zásadách: 
a) vznik radioaktivního odpadu je omezen na nejnižší možnou úroveň, 

a to ve smyslu jak aktivity, tak i objemu, pomocí vhodných 
konstrukčních opatření a postupů při provozu zařízení a jeho 
vyřazování z provozu, včetně recyklace a opětovného použití 
materiálů; 

b) je zohledněna vzájemná provázanost všech kroků během vzniku 
vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu a nakládání s nimi;  

c)  s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem se nakládá bezpečným 
způsobem, a to i v dlouhodobém měřítku za pomoci prvků pasivní 
bezpečnosti;  

d)  opatření jsou prováděna za použití odstupňovaného přístupu;  
e) náklady spojené s nakládáním s vyhořelým palivem a radioaktivním 

odpadem nesou ti, kteří tyto materiály vytvořili;  
f) ve všech fázích nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním 

odpadem se použije proces rozhodování založený na důkazech 
a dokumentaci. 

263/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§111 odst.1  
písm.a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Držitel povolení k nakládání s radioaktivním odpadem nebo původce 
radioaktivního odpadu, nebyl-li radioaktivní odpad předán držiteli 
povolení k nakládání s radioaktivním odpadem, je povinen 
a) vypracovat strategii nakládání s radioaktivním odpadem, která 
zohlední principy obsažené v koncepci nakládání s radioaktivním 
odpadem a vyhořelým jaderným palivem, 
  
 

PT  
 

  263/2016 §111 odst.1  
písm.b) 

(1) Držitel povolení k nakládání s radioaktivním odpadem nebo původce 
radioaktivního odpadu, nebyl-li radioaktivní odpad předán držiteli 
povolení k nakládání s radioaktivním odpadem, je povinen 
b) omezit množství vznikajícího radioaktivního odpadu technickými 
a organizačními opatřeními, 
 

  

  263/2016 §111 odst.1  
písm.c) 

(1) Držitel povolení k nakládání s radioaktivním odpadem nebo původce 
radioaktivního odpadu, nebyl-li radioaktivní odpad předán držiteli 
povolení k nakládání s radioaktivním odpadem, je povinen 
c) nést veškeré náklady spojené s nakládáním s radioaktivním odpadem 
od jeho vzniku až po uložení; smlouva o převodu práva nakládat 
s radioaktivním odpadem nebo o převodu vlastnického práva 
k radioaktivnímu odpadu vyžaduje písemnou formu, 
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  263/2016 §111 odst.1  
písm.d) 

(1) Držitel povolení k nakládání s radioaktivním odpadem nebo původce 
radioaktivního odpadu, nebyl-li radioaktivní odpad předán držiteli 
povolení k nakládání s radioaktivním odpadem, je povinen 
d) nést veškeré náklady spojené s nakládáním s radioaktivním odpadem 
po jeho uložení, včetně monitorování úložiště radioaktivního odpadu po 
uzavření úložiště radioaktivního odpadu a s potřebnými výzkumnými 
a vývojovými pracemi; tyto náklady jsou hrazeny formou poplatků na 
jaderný účet, který je veden u České národní banky (dále jen "jaderný 
účet"), 
 

  

  263/2016 §111 odst.1  
písm.e) 

(1) Držitel povolení k nakládání s radioaktivním odpadem nebo původce 
radioaktivního odpadu, nebyl-li radioaktivní odpad předán držiteli 
povolení k nakládání s radioaktivním odpadem, je povinen 
e) zohlednit v dostatečné míře vzájemnou souvislost jednotlivých kroků 
při nakládání s radioaktivním odpadem od jeho vzniku až po uložení a 

  

  263/2016 §111 odst.2 
písm.a) 

(2) Držitel povolení k nakládání s radioaktivním odpadem je povinen 
a) nakládat s radioaktivním odpadem tak, aby množství a aktivita 
radioaktivního odpadu byly udržovány na co nejnižší úrovni při uvážení 
všech bezpečnostních, hospodářských a společenských hledisek, 

  

  263/2016 §111 odst.2 
písm.b) 

(2) Držitel povolení k nakládání s radioaktivním odpadem je povinen 
b) nakládat s radioaktivním odpadem pouze na pracovišti, které splňuje 
technické požadavky pro bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem, 
 

  

  263/2016 §111 odst.2 
písm.c) 

(2) Držitel povolení k nakládání s radioaktivním odpadem je povinen 
c) dodržovat postupy pro bezpečné shromažďování, třídění, zpracování, 
úpravu, skladování a ukládání radioaktivních odpadů a 

  

  263/2016 §16 odst.2 
písm.a) 

(2) Žádost o povolení musí být doložena, kromě dalších dokladů 
o splnění podmínek stanovených zákonem, 
a) dokladem prokazujícím odbornou způsobilost pro povolovanou 
činnost, jde-li o fyzickou osobu, nebo dokladem prokazujícím odbornou 
způsobilost pro povolovanou činnost alespoň jednoho ze členů 
statutárního orgánu, je-li žadatelem právnická osoba, 
 

  

  263/2016 §16 odst.2 
písm.c) 

(2) Žádost o povolení musí být doložena, kromě dalších dokladů 
o splnění podmínek stanovených zákonem, 
c) je-li vyžadováno pojištění odpovědnosti za jadernou škodu, dokladem 
prokazujícím sjednání pojištění odpovědnosti za jadernou škodu nebo 
dokladem o jiném finančním zajištění, 
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  263/2016 §16 odst.2 
písm.d) 

(2) Žádost o povolení musí být doložena, kromě dalších dokladů 
o splnění podmínek stanovených zákonem, 
d) požadovanou dokumentací pro povolovanou činnost a 
 

  

  263/2016 §16 odst.2 
písm.e) 

(2) Žádost o povolení musí být doložena, kromě dalších dokladů 
o splnění podmínek stanovených zákonem, 
e) v případě, že při povolované činnosti má vznikat radioaktivní odpad, 
dokladem o zajištění bezpečného nakládání s radioaktivním odpadem 
včetně financování tohoto nakládání. 

  

  263/2016 §24 odst.2 (2) Výčet dokumentace pro povolovanou činnost je uveden v příloze č. 1 
tohoto zákona. 
 

  

  263/2016 §24 odst.7 (7) Prováděcí právní předpis stanoví požadavky na obsah dokumentace 
pro povolovanou činnost. 

  

  263/2016 Příloha č. 1 
oddíl č.1 
 
 
 

Dokumentace pro povolovanou činnost 
1. Činnosti související s využíváním jaderné energie 
a) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je umístění 
jaderného zařízení, je následující: 
1. program systému řízení, 
2. zadávací bezpečnostní zpráva, 
3. analýza potřeb a možnosti zajištění fyzické ochrany, 
4. záměr zajištění monitorování výpustí z jaderného zařízení, 
5. program monitorování, 
6. záměr zajištění zvládání radiační mimořádné události, 
7. návrh koncepce bezpečného ukončení provozu, 
8. popis způsobu zajišťování kvality přípravy realizace výstavby, 
9. zásady zajišťování kvality následujících etap životního cyklu 
jaderného zařízení. 
b) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je výstavba 
jaderného zařízení, je následující: 
1. program systému řízení, 
2. limity a podmínky, 
3. program kontrol pro etapu výstavby, 
4. předběžná bezpečnostní zpráva, 
5. seznam vybraných zařízení včetně zařazení vybraných zařízení 
do bezpečnostních tříd, 
6. seznam činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti 
a popis systému vzdělávání, odborné přípravy a výcviku pracovníků 
včetně popisu kvalifikace pracovníků, 
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atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

7. popis systému přípravy vybraných pracovníků, 
8. program výstavby jaderného zařízení včetně harmonogramu, 
9. předběžný plán uvádění jaderného zařízení do provozu, 
10. předběžné pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti, 
11. předběžný plán zajištění fyzické ochrany, 
12. koncepce bezpečného ukončení provozu povolovaného 
zařízení včetně způsobu nakládání se vzniklým radioaktivním odpadem, 
13. program monitorování, 
14. analýza a hodnocení radiační mimořádné události pro období 
od zahájení výstavby jaderného zařízení do zahájení jeho vyřazování 
z provozu, 
15. vnitřní havarijní plán, 
16. stanovení zóny havarijního plánování, 
17. předběžný program řízeného stárnutí, 
18. doklad o zajištění financování nakládání s radioaktivním 
odpadem, bude-li při činnosti vznikat, 
19. vyhodnocení zajišťování kvality při přípravě výstavby 
jaderného zařízení, 
20. popis způsobu zajišťování kvality realizace výstavby, 
21. zásady zajišťování kvality etap životního cyklu jaderného 
zařízení následujících po výstavbě. 
Dokumentaci uvedenou v bodech 2, 3, 5, 11, 13, 15 a 16 schvaluje Úřad. 
c) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je první 
fyzikální spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem, je 
následující: 
1. program systému řízení, 
2. limity a podmínky, 
3. program provozních kontrol, 
4. provozní bezpečnostní zpráva pro první fyzikální spouštění 
jaderného zařízení s jaderným reaktorem, 
5. seznam vybraných zařízení včetně zařazení vybraných zařízení 
do bezpečnostních tříd, 
6. seznam činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti 
a popis systému vzdělávání, odborné přípravy a výcviku pracovníků 
včetně popisu kvalifikace pracovníků, 
7. popis systému přípravy vybraných pracovníků, 
8. neutronově-fyzikální charakteristiky aktivní zóny jaderného 
reaktoru, 
9. průkaz úspěšného dokončení výstavby a průkaz připravenosti 
zařízení, pracovníků a vnitřních předpisů k následující etapě životního 
cyklu jaderného zařízení, 
10. program fyzikálního spouštění včetně harmonogramu, 
11. pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti, 
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Celex:  32011L0070 Lhůta pro implementaci 23. 8. 2015 Úřední věstník                     L 199 2011 Gestor SÚJB Zpracoval (jméno+datum): Lucie Hertlová, 01. 04. 2019 
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a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Štěpán Kochánek, 01. 04. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

12. plán zajištění fyzické ochrany, 
13. vyjádření o provedení všech prověření zajištění připravenosti 
k odezvě na radiační mimořádnou událost v zóně havarijního plánování 
podle § 156 odst. 2 písm. c) až g), 
14. předprovozní program řízeného stárnutí, 
15. doklad o zajištění bezpečného nakládání s radioaktivním 
odpadem včetně financování tohoto nakládání, bude-li radioaktivní odpad 
při činnosti vznikat, 
16. vyhodnocení kvality vybraných zařízení, 
17. havarijní provozní předpisy, 
18. návody pro zvládání těžkých havárií. 
Dokumentaci uvedenou v bodech 2, 3, 5 a 12 schvaluje Úřad. 
d) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je první 
energetické spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem, je 
následující: 
1. program systému řízení, 
2. limity a podmínky, 
3. program provozních kontrol, 
4. provozní bezpečnostní zpráva, 
5. seznam vybraných zařízení včetně zařazení vybraných zařízení 
do bezpečnostních tříd, 
6. seznam činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti 
a popis systému vzdělávání, odborné přípravy a výcviku pracovníků 
včetně popisu kvalifikace pracovníků, 
7. popis systému přípravy vybraných pracovníků, 
8. neutronově-fyzikální charakteristiky jaderného reaktoru, 
9. průkaz úspěšného dokončení fyzikálního spouštění a průkaz 
připravenosti zařízení, pracovníků a vnitřních předpisů k provozu 
jaderného zařízení, 
10. program prvního energetického spouštění jaderného zařízení 
s jaderným reaktorem a zkušebního provozu včetně harmonogramu, 
11. pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti, 
12. plán zajištění fyzické ochrany, 
13. provozní program řízeného stárnutí pro první energetické 
spouštění a zkušební provoz jaderného zařízení s jaderným reaktorem, 
14. doklad o zajištění bezpečného nakládání s radioaktivním 
odpadem včetně financování tohoto nakládání, bude-li radioaktivní odpad 
při činnosti vznikat, 
15. vyjádření o ověření data exspirace antidot k jódové profylaxi 
distribuovaných podle § 156 odst. 2 písm. d), 
16. havarijní provozní předpisy, 
17. návody pro zvládání těžkých havárií. 
Dokumentaci uvedenou v bodech 2, 3, 5 a 12 schvaluje Úřad. 
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Celex:  32011L0070 Lhůta pro implementaci 23. 8. 2015 Úřední věstník                     L 199 2011 Gestor SÚJB Zpracoval (jméno+datum): Lucie Hertlová, 01. 04. 2019 
Název: 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 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Štěpán Kochánek, 01. 04. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

e) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je uvádění do 
provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoru, je následující: 
1. program systému řízení, 
2. limity a podmínky, 
3. program provozních kontrol, 
4. provozní bezpečnostní zpráva, 
5. seznam vybraných zařízení včetně zařazení vybraných zařízení 
do bezpečnostních tříd, 
6. seznam činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti 
a popis systému vzdělávání, odborné přípravy a výcviku pracovníků 
včetně popisu kvalifikace pracovníků, 
7. průkaz úspěšného dokončení výstavby a průkaz připravenosti 
zařízení, pracovníků a vnitřních předpisů na provoz jaderného zařízení, 
8. program uvádění jaderného zařízení do provozu včetně 
harmonogramu, 
9. plán zajištění fyzické ochrany, 
10. plán vyřazování z provozu pro jiné jaderné zařízení než 
úložiště radioaktivního odpadu, 
11. plán vyřazování z provozu a uzavření úložiště radioaktivního 
odpadu pro úložiště radioaktivního odpadu, 
12. odhad nákladů na vyřazování z provozu, 
13. program provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoru, 
14. doklad o zajištění bezpečného nakládání s radioaktivním 
odpadem včetně financování tohoto nakládání, bude-li radioaktivní odpad 
při činnosti vznikat, 
15. popis systému přípravy vybraných pracovníků. 
Dokumentaci uvedenou v bodech 2, 3, 5, 9, 10 a 11 schvaluje Úřad. 
f) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je provoz 
jaderného zařízení, je následující: 
1. program systému řízení, 
2. limity a podmínky, 
3. program provozních kontrol, 
4. provozní bezpečnostní zpráva, 
5. seznam vybraných zařízení včetně zařazení vybraných zařízení 
do bezpečnostních tříd, 
6. neutronově-fyzikální charakteristiky aktivní zóny jaderného 
reaktoru, 
7. seznam činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti 
a popis systému vzdělávání, odborné přípravy a výcviku pracovníků 
včetně popisu kvalifikace pracovníků, 
8. popis systému přípravy vybraných pracovníků, 
9. průkaz připravenosti zařízení, pracovníků a vnitřních předpisů 
na provoz jaderného zařízení, 
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Celex:  32011L0070 Lhůta pro implementaci 23. 8. 2015 Úřední věstník                     L 199 2011 Gestor SÚJB Zpracoval (jméno+datum): Lucie Hertlová, 01. 04. 2019 
Název: 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 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Štěpán Kochánek, 01. 04. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

10. vyhodnocení výsledků prvního energetického spouštění 
jaderného zařízení s jaderným reaktorem, 
11. vyhodnocení výsledků zkušebního provozu při prvním 
povolení k provozu jaderného zařízení, 
12. program provozu včetně harmonogramu, 
13. pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti, 
14. plán zajištění fyzické ochrany, 
15. plán vyřazování z provozu, 
16. odhad nákladů na vyřazování z provozu, 
17. provozní program řízeného stárnutí, 
18. doklad o zajištění bezpečného nakládání s radioaktivním 
odpadem včetně financování tohoto nakládání, bude-li radioaktivní odpad 
při činnosti vznikat, 
19. havarijní provozní předpisy, 
20. návody pro zvládání těžkých havárií. 
Dokumentaci uvedenou v bodech 2, 3, 5, 14 a 15 schvaluje Úřad. 
g) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou jsou jednotlivé 
etapy vyřazování z provozu jaderného zařízení, je následující: 
1. program systému řízení, 
2. limity a podmínky, 
3. bezpečnostní zpráva k vyřazování z provozu jaderného 
zařízení, 
4. harmonogram vyřazování z provozu jaderného zařízení, 
5. návrh organizační přípravy a personálního zajištění vyřazování 
z provozu jaderného zařízení, 
6. plán zajištění fyzické ochrany, 
7. analýza a hodnocení radiační mimořádné události pro 
vyřazování z provozu jaderného zařízení, 
8. program monitorování, 
9. vnitřní havarijní plán, 
10. úprava zóny havarijního plánování, 
11. vyřazovací program řízeného stárnutí, 
12. doklad o zajištění bezpečného nakládání s radioaktivním 
odpadem včetně financování tohoto nakládání, bude-li radioaktivní odpad 
při činnosti vznikat, 
13. průkaz o zajištění dostatečného množství finančních 
prostředků k vyřazování z provozu, 
14. podmínky dalšího využití území a systémů, konstrukcí nebo 
komponent, není-li možné úplné vyřazení. 
Dokumentaci uvedenou v bodech 2, 6 a 8 až 10 schvaluje Úřad. 
h) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je provedení 
změny ovlivňující jadernou bezpečnost, technickou bezpečnost 
a fyzickou ochranu jaderného zařízení, je následující: 
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Název: 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 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Štěpán Kochánek, 01. 04. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

1. program systému řízení, 
2. popis a odůvodnění změny, 
3. časový harmonogram realizace změny, 
4. návrh aktualizace dokumentace pro jinou povolovanou 
činnost, je-li změnou ovlivněna, 
5. hodnocení vlivu změny na jadernou bezpečnost, technickou 
bezpečnost a zabezpečení, 
6. doklad o zajištění bezpečného nakládání s radioaktivním 
odpadem včetně financování tohoto nakládání, bude-li radioaktivní odpad 
při činnosti vznikat. 
 

  263/2016 Příloha č. 1 
oddíl č.3  

3. Činnosti v oblasti nakládání s radioaktivním odpadem 
a) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je nakládání 
s radioaktivním odpadem, s výjimkou shromažďování, třídění 
a skladování radioaktivního odpadu přímo u původce radioaktivního 
odpadu, který je oprávněn s ním nakládat jako s otevřeným 
radionuklidovým zdrojem, je následující: 
1. popis použitých zařízení a technologie, 
2. údaje o původu, druhu, množství, radionuklidovém složení 
a aktivitě radioaktivního odpadu, 
3. způsob sběru, třídění, skladování, zpracovávání, úprav 
a uložení radioaktivního odpadu, 
4. předpokládané množství radioaktivní látky uvolňované 
z pracoviště, 
5. bezpečnostní rozbory, 
6. limity a podmínky, 
7. analýza a hodnocení radiační mimořádné události, 
8. program systému řízení, 
9. vnitřní havarijní plán. 
Dokumentaci uvedenou v bodě 6 schvaluje Úřad. 
b) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je uzavření 
úložiště radioaktivního odpadu, je následující: 
1. závěrečná bezpečnostní zpráva, která musí obsahovat 
1.1. průkaz o finančním krytí uzavření úložiště radioaktivního 
odpadu a institucionální kontroly úložiště radioaktivního odpadu, 
1.2. popis změn území v důsledku provozu úložiště radioaktivního 
odpadu, 
1.3. výchozí stav radioaktivního odpadu a úložiště radioaktivního 
odpadu před provedením uzavření úložiště radioaktivního odpadu včetně 
popisu provozu, změn a úprav úložiště radioaktivního odpadu, 
1.4. celkový inventář radioaktivních odpadů vyskytujících se 
v úložišti radioaktivního odpadu před provedením uzavření úložiště 
radioaktivního odpadu, 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBBQDVS7H)



Srovnávací tabulka pro posouzení transpozice předpisu Evropské unie  V. 

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                       str. 17 z 89   

Celex:  32011L0070 Lhůta pro implementaci 23. 8. 2015 Úřední věstník                     L 199 2011 Gestor SÚJB Zpracoval (jméno+datum): Lucie Hertlová, 01. 04. 2019 
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a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Štěpán Kochánek, 01. 04. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

1.5. časový harmonogram uzavření úložiště radioaktivního odpadu 
a institucionální kontroly úložiště radioaktivního odpadu, 
1.6. popis technologických postupů navržených pro uzavření 
úložiště radioaktivního odpadu, 
1.7. bezpečnostní rozbory, 
2. limity a podmínky, 
3. popis způsobu zajištění institucionální kontroly, organizační 
přípravy a personálního zajištění uzavření úložiště radioaktivního 
odpadu, 
4. program systému řízení, 
5. plán zajištění fyzické ochrany úložiště radioaktivního odpadu, 
6. popis způsobu monitorování okolí úložiště po uzavření 
úložiště radioaktivního odpadu, 
7. vymezení kontrolovaného pásma pro dobu provádění uzavření 
úložiště radioaktivního odpadu, 
8. analýza a hodnocení radiační mimořádné události pro uzavření 
úložiště radioaktivního odpadu, 
9. vnitřní havarijní plán, 
10. úprava zóny havarijního plánování. 
Dokumentaci uvedenou v bodech 2, 5, 9 a 10 schvaluje Úřad. 
c) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je zpětný 
dovoz radioaktivního odpadu vzniklého při zpracování materiálu 
vyvezeného z České republiky nebo jeho zpětný transfer z členského 
státu Euratomu nebo dovoz radioaktivního odpadu do České republiky 
nebo jeho transfer z členského státu Euratomu pro účely jeho zpracování 
nebo opětovného využití, je následující: 
1. doklad dokumentující původ, druh, fyzikální vlastnosti 
a chemické složení radioaktivního odpadu, který bude dovezen nebo 
transferován do České republiky pro účely jeho zpracování nebo 
recyklace, spolu s dokladem o jeho celkové hmotnosti a radioaktivitě, 
2. doklad o technologickém procesu, jakým bude dovezený nebo 
transferovaný radioaktivní odpad zpracován nebo recyklován spolu 
s materiálovou bilancí, která prokáže pravděpodobné množství 
radioaktivního odpadu, který může uvedeným technologickým procesem 
dodatečně vzniknout, 
3. prohlášení původce radioaktivního odpadu o neprodleném 
zpětném převzetí zpracovaného radioaktivního odpadu a radioaktivního 
odpadu, který může v procesu zpracování nebo recyklace dodatečně 
vzniknout. 
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  263/2016 Příloha č. 1 
oddíl č.7 

7. Úplné vyřazení 
Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je úplné vyřazení, je 
následující: 
a) popis území, v němž je umístěno jaderné zařízení nebo 
pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV. kategorie, které bylo 
vyřazeno z provozu, a popis všech prací provedených v rámci vyřazování 
z provozu, 
b) inventář radioaktivních odpadů, včetně způsobu jejich uložení 
nebo skladování, a inventář zbylých radioaktivních látek uvolněných do 
životního prostředí, 
c) seznam údajů, které budou uchovávány po ukončení 
vyřazování z provozu, s uvedením doby jejich uchování, 
d) použité postupy a výsledky monitorování radiační situace 
území, v němž je umístěno jaderné zařízení nebo pracoviště III. kategorie 
nebo pracoviště IV. kategorie a jejich porovnání s výsledky základního 
průzkumu před zahájením výstavby tohoto pracoviště. 
 

  

  263/2016 §5 odst.8 (8) Každý, kdo využívá jadernou energii nebo vykonává činnosti v rámci 
expozičních situací, je povinen při zajišťování jaderné bezpečnosti, 
radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení využívat přístup 
odstupňovaný podle velikosti možného ozáření a jeho možných 
důsledků (dále jen "odstupňovaný přístup"). Odstupňovaný přístup musí 
odpovídat 

a) typu jaderného zařízení nebo kategorii pracoviště se zdroji ionizujícího 
záření, 
b) typu jaderného materiálu nebo radioaktivního odpadu umístěného 
v jaderném zařízení a 
c) vykonávaným činnostem. 

  

  263/2016 §44 odst.1 (1) Při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie musí být 
v souladu s principem odstupňovaného přístupu určeny bezpečnostní 
funkce a rozděleny do 3 kategorií. 
 

  

  263/2016 §44 odst.2 (2) Při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie musí být 
vybrané zařízení pro účely zajištění odstupňovaného přístupu při 
zajišťování jeho kvality zařazeno do bezpečnostní třídy 1 až 3 podle 
bezpečnostních funkcí, k jejichž plnění přispívá. 
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Čl. 4 odst. 4  Radioaktivní odpad se uloží v tom členském státě, v němž vznikl, pokud 
v době jeho přepravy nevstoupí v platnost dohoda zohledňující kritéria 
stanovená Komisí v souladu s čl. 16 odst. 2 směrnice 2006/117/Euratom 
a uzavřená mezi dotčeným členským státem a jiným členským státem nebo 
třetí zemí za účelem využívání úložiště v jedné z těchto zemí. 
Před uskutečněním přepravy do třetí země informuje vyvážející členský 
stát Komisi o obsahu takové dohody a přijme přiměřená opatření, aby 
zajistil, že: 
a) země určení uzavřela dohodu se Společenstvím týkající se nakládání 

s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem nebo je jednou ze stran 
Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o 
bezpečnosti při nakládání s radioaktivním odpadem (dále jen 
„Společná úmluva“); 

b) země určení má programy pro nakládání s radioaktivním odpadem 
a jeho ukládání, jejichž cíle představují vysokou úroveň bezpečnosti 
a jsou rovnocenné cílům této směrnice; a 

c) úložiště v zemi určení je schváleným zařízením pro přepravovaný 
radioaktivní odpad, je v provozu již před uskutečněním přepravy a je 
řízeno v souladu s požadavky stanovenými programem této země 
určení pro nakládání s radioaktivním odpadem a jeho ukládání. 

263/2016 §107 odst.2 (2) Radioaktivní odpad vzniklý v České republice lze ukládat v jiném 
členském státě Euratomu nebo ve státě, který není členským státem 
Euratomu, je-li uzavřena dohoda mezi Českou republikou a tímto státem 
o využívání jeho úložiště radioaktivního odpadu. Před uskutečněním 
přepravy do státu, který není členským státem Euratomu, Úřad 
informuje Evropskou komisi o obsahu dohody. 
 

PT 
 

 
 

  263/2016 §107 odst.3 (3) Dohodu podle odstavce 2 mezi Českou republikou a státem, který 
není členským státem Euratomu, lze uzavřít, pokud tento stát 
a) uzavřel dohodu s Euratomem týkající se nakládání s vyhořelým 
jaderným palivem a radioaktivním odpadem nebo je jednou ze stran 
Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým jaderným 
palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivním odpadem a 
b) má program pro nakládání s radioaktivním odpadem a jeho ukládání, 
jehož cíl představuje vysokou úroveň bezpečného nakládání a je 
rovnocenný cíli stanovenému předpisem Euratomu 13), a úložiště 
radioaktivního odpadu je 
1. schváleným zařízením pro radioaktivní odpad, 
2. v provozu již před uskutečněním přepravy radioaktivního odpadu do 
něj a 
3. řízeno v souladu s požadavky stanovenými programem tohoto státu 
pro nakládání s radioaktivním odpadem a jeho ukládání. 

  

Čl. 5 odst. 1 Členské státy stanoví a udržují vnitrostátní legislativní, regulační 2/1969 ve §22 Ministerstva zkoumají společenskou problematiku v okruhu své PT  
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písm. a)  a organizační rámec (dále jen „vnitrostátní rámec“) pro nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, který vymezuje 
odpovědnost a zajišťuje koordinaci mezi příslušnými orgány. Vnitrostátní 
rámec stanoví všechny tyto prvky: 
a) vnitrostátní program provádění politiky pro nakládání s vyhořelým 

palivem a radioaktivním odpadem; 

znění 
272/1996  

působnosti, analyzují dosahované výsledky a činí opatření k řešení 
aktuálních otázek. Zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví 
a řešení stěžejních otázek, které předkládají vládě České republiky. 
O návrzích závažných opatření přiměřeným způsobem informují 
veřejnost. 

  263/2016 §108 odst.1  (1) Pro nakládání s radioaktivním odpadem, včetně radioaktivního 
odpadu vzniklého při radiační havárii jako její důsledek, a vyhořelým 
jaderným palivem zpracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu 
koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným 
palivem, kterou pravidelně vyhodnocuje, nejméně jednou za 10 let, a v 
případě potřeby ji aktualizuje. O koncepci nakládání s radioaktivním 
odpadem a vyhořelým jaderným palivem, jejím vyhodnocení 
a aktualizaci informuje Ministerstvo průmyslu a obchodu Evropskou 
komisi. 

  

       
  263/2016 §108 odst.2 

  
(2) S radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem lze 
nakládat pouze tak, aby současným i budoucím generacím nebyla 
způsobena nepřiměřená technická, ekonomická a společenská zátěž. 
 

  

  263/2016 §108 odst.3 (3) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) obsah koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým 
jaderným palivem, 
b) způsob hodnocení a aktualizace koncepce nakládání s radioaktivním 
odpadem a vyhořelým jaderným palivem, 
c) způsob informování Evropské komise o vyhodnocení a aktualizaci 
koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným 
palivem. 

  

  6827     
Čl. 5 odst. 1 
písm. b)  

b) vnitrostátní ujednání ohledně bezpečnosti při nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem. Stanovení způsobu přijímání těchto 
opatření a nástrojů pro jejich uplatňování spadá do pravomoci 
členských států; 

263/2016 §107 
 

(1) Pokud je radioaktivní odpad zasílán z České republiky do jiného 
členského státu Euratomu nebo do státu, který není členským státem 
Euratomu, ke zpracování nebo přepracování, je Česká republika nadále 
povinna zajistit bezpečné a zodpovědné uložení tohoto odpadu, včetně 
odpadu vzniklého jako vedlejší produkt zpracování nebo přepracování. 
(2) Radioaktivní odpad vzniklý v České republice lze ukládat v jiném 
členském státě Euratomu nebo ve státě, který není členským státem 
Euratomu, je-li uzavřena dohoda mezi Českou republikou a tímto státem 
o využívání jeho úložiště radioaktivního odpadu. Před uskutečněním 
přepravy do státu, který není členským státem Euratomu, Úřad 
informuje Evropskou komisi o obsahu dohody. 
(3) Dohodu podle odstavce 2 mezi Českou republikou a státem, který 
není členským státem Euratomu, lze uzavřít, pokud tento stát 
a) uzavřel dohodu s Euratomem týkající se nakládání s vyhořelým 

PT  
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jaderným palivem a radioaktivním odpadem nebo je jednou ze stran 
Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým jaderným 
palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivním odpadem a 
b) má program pro nakládání s radioaktivním odpadem a jeho ukládání, 
jehož cíl představuje vysokou úroveň bezpečného nakládání a je 
rovnocenný cíli stanovenému předpisem Euratomu 13), a úložiště 
radioaktivního odpadu je 
1. schváleným zařízením pro radioaktivní odpad, 
2. v provozu již před uskutečněním přepravy radioaktivního odpadu do 
něj a 
3. řízeno v souladu s požadavky stanovenými programem tohoto státu 
pro nakládání s radioaktivním odpadem a jeho ukládání. 
(4) Česká republika je povinna zajistit nakládání s vyhořelým jaderným 
palivem a radioaktivním odpadem vzniklými na jejím území, není-li 
zajištěno podle § 106 až 117, a to včetně monitorování radiační situace 
okolí úložiště radioaktivního odpadu a institucionální kontroly po 
uzavření úložiště radioaktivního odpadu. 
 

  263/2016 §108 (1) Pro nakládání s radioaktivním odpadem, včetně radioaktivního 
odpadu vzniklého při radiační havárii jako její důsledek, a vyhořelým 
jaderným palivem zpracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu 
koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným 
palivem, kterou pravidelně vyhodnocuje, nejméně jednou za 10 let, a v 
případě potřeby ji aktualizuje. O koncepci nakládání s radioaktivním 
odpadem a vyhořelým jaderným palivem, jejím vyhodnocení 
a aktualizaci informuje Ministerstvo průmyslu a obchodu Evropskou 
komisi. 
(2) S radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem lze 
nakládat pouze tak, aby současným i budoucím generacím nebyla 
způsobena nepřiměřená technická, ekonomická a společenská zátěž. 
(3) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) obsah koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým 
jaderným palivem, 
b) způsob hodnocení a aktualizace koncepce nakládání s radioaktivním 
odpadem a vyhořelým jaderným palivem, 
c) způsob informování Evropské komise o vyhodnocení a aktualizaci 
koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným 
palivem. 
(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 
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příspěvek z jaderného účtu dle § 117 odst. 1, a jejich občanů v těchto 
procesech, stanoví zvláštní zákon. 
 

  263/2016 §109 (1) Na nakládání se zbytky po těžbě nerostu, který obsahuje přírodní 
radionuklid, a na odpad obsahující přírodní radionuklid, který nepochází 
z radiační činnosti, se požadavky na nakládání s radioaktivním odpadem 
nevztahují. 
(2) Při nakládání s radioaktivním odpadem musí být brány v úvahu 
všechny jeho fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, které by mohly 
bezpečné nakládání s ním ovlivnit. 
 

  

  263/2016 §110 (1) Do doby, než vyhořelé jaderné palivo jeho původce označí 
záznamem do průvodního listu radioaktivního odpadu za radioaktivní 
odpad nebo než Úřad rozhodne, že vyhořelé jaderné palivo je 
radioaktivním odpadem, se na nakládání s ním, kromě požadavků 
vyplývajících z jiných ustanovení tohoto zákona, vztahují také 
požadavky na radioaktivní odpad. 
(2) Původce vyhořelého jaderného paliva je povinen nakládat s ním tak, 
aby nebyla ztížena možnost jeho další přepravy a dalšího nakládání 
s ním. 
 

  

  263/2016 §111 (1) Držitel povolení k nakládání s radioaktivním odpadem nebo původce 
radioaktivního odpadu, nebyl-li radioaktivní odpad předán držiteli 
povolení k nakládání s radioaktivním odpadem, je povinen 
a) vypracovat strategii nakládání s radioaktivním odpadem, která 
zohlední principy obsažené v koncepci nakládání s radioaktivním 
odpadem a vyhořelým jaderným palivem, 
b) omezit množství vznikajícího radioaktivního odpadu technickými 
a organizačními opatřeními, 
c) nést veškeré náklady spojené s nakládáním s radioaktivním odpadem 
od jeho vzniku až po uložení; smlouva o převodu práva nakládat 
s radioaktivním odpadem nebo o převodu vlastnického práva 
k radioaktivnímu odpadu vyžaduje písemnou formu, 
d) nést veškeré náklady spojené s nakládáním s radioaktivním odpadem 
po jeho uložení, včetně monitorování úložiště radioaktivního odpadu po 
uzavření úložiště radioaktivního odpadu a s potřebnými výzkumnými 
a vývojovými pracemi; tyto náklady jsou hrazeny formou poplatků na 
jaderný účet, který je veden u České národní banky (dále jen "jaderný 
účet"), 
e) zohlednit v dostatečné míře vzájemnou souvislost jednotlivých kroků 
při nakládání s radioaktivním odpadem od jeho vzniku až po uložení a 
f) vypracovat a vést průvodní list radioaktivního odpadu. 
(2) Držitel povolení k nakládání s radioaktivním odpadem je povinen 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

a) nakládat s radioaktivním odpadem tak, aby množství a aktivita 
radioaktivního odpadu byly udržovány na co nejnižší úrovni při uvážení 
všech bezpečnostních, hospodářských a společenských hledisek, 
b) nakládat s radioaktivním odpadem pouze na pracovišti, které splňuje 
technické požadavky pro bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem, 
c) dodržovat postupy pro bezpečné shromažďování, třídění, zpracování, 
úpravu, skladování a ukládání radioaktivních odpadů a 
d) vést evidenci radioaktivních odpadů podle druhu odpadu a předávat 
údaje z evidence Správě. 
(3) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) technické požadavky na zařízení pro pracoviště, kde se nakládá 
s radioaktivním odpadem, 
b) postup pro shromažďování, třídění, zpracování, úpravu, skladování 
a ukládání radioaktivního odpadu, 
c) rozsah a způsob vedení evidence radioaktivních odpadů a průvodního 
listu radioaktivního odpadu, 
d) rozsah a způsob monitorování úložiště radioaktivního odpadu. 
 

  263/2016 §112 (1) Držitel povolení k uzavření úložiště radioaktivního odpadu je 
povinen 
a) provádět institucionální kontrolu po dobu stanovenou v podmínkách 
povolení, 
b) provádět opatření k nápravě stavu, dojde-li k úniku radionuklidu do 
životního prostředí, a 
c) uchovávat záznamy o úložných prostorech a o množství, radioaktivitě 
a formě radioaktivního odpadu v nich uloženého po dobu stanovenou 
v dokumentaci pro povolovanou činnost. 
(2) Prováděcí právní předpis stanoví způsob provádění uzavření úložiště 
radioaktivního odpadu. 

  

Čl. 5 odst. 1 
písm. c) 

c) systém udělování povolení pro činnosti související s nakládáním 
s vyhořelým palivem nebo radioaktivním odpadem, pro příslušná 
zařízení nebo pro tyto činnosti i zařízení, včetně zákazu provádění 
těchto činností nebo provozu zařízení pro nakládání s vyhořelým 
palivem nebo radioaktivním odpadem bez povolení nebo zákazu 
provádění činnosti i provozu zařízení, který případně stanoví podmínky 
pro další řízení dané činnosti, daného zařízení nebo činnosti i zařízení; 

263/2016 §9 odst. 1 
písm.a)  

(1) Povolení Úřadu je nutné k vykonávání těchto činností souvisejících 
s využíváním jaderné energie: 

a) umístění jaderného zařízení, 
 

PT  

  263/2016 §9 odst. 1 
písm.b)  
 

(1) Povolení Úřadu je nutné k vykonávání těchto činností souvisejících 
s využíváním jaderné energie: 

b) výstavba jaderného zařízení, 
 

  

  263/2016 §9 odst. 1 
písm.c) 
 

(1) Povolení Úřadu je nutné k vykonávání těchto činností souvisejících 
s využíváním jaderné energie: 

c) první fyzikální spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem, 
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  263/2016 §9 odst. 1 

písm.d) 
 

(1) Povolení Úřadu je nutné k vykonávání těchto činností souvisejících 
s využíváním jaderné energie: 

d) první energetické spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem, 
 

  

  263/2016 §9 odst. 1 
písm.e) 
 

(1) Povolení Úřadu je nutné k vykonávání těchto činností souvisejících 
s využíváním jaderné energie: 

e) uvádění do provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoru, 
 

  

  263/2016 §9 odst. 1 
písm.f) 
 

(1) Povolení Úřadu je nutné k vykonávání těchto činností souvisejících 
s využíváním jaderné energie: 

f) provoz jaderného zařízení, 
 

  

  263/2016 §9 odst. 1 
písm.g) 
 

(1) Povolení Úřadu je nutné k vykonávání těchto činností souvisejících 
s využíváním jaderné energie: 

g) jednotlivé etapy vyřazování z provozu jaderného zařízení a 
 

  

  263/2016 §9 odst.3 (3) Povolení Úřadu je nutné k těmto činnostem v oblasti nakládání 
s radioaktivním odpadem: 

a) nakládání s radioaktivním odpadem, s výjimkou shromažďování, 
třídění a skladování radioaktivního odpadu přímo u původce 
radioaktivního odpadu, který je oprávněn s ním nakládat jako 
s otevřeným radionuklidovým zdrojem, 

b) uzavření úložiště radioaktivního odpadu, 
c) zpětný dovoz radioaktivního odpadu vzniklého při zpracování 
materiálu vyvezeného z České republiky nebo jeho zpětný transfer 
z členského státu Euratomu a 

d) dovoz radioaktivního odpadu do České republiky nebo jeho transfer 
z členského státu Euratomu pro účely jeho zpracování nebo opětovného 
využití. 

 

  

  263/2016 §9 odst. 7 (7) Povolení Úřadu je nutné k úplnému vyřazení. 
 

  

  263/2016 §22 odst.4  (4) Povolení zaniká 
a) dnem zániku nebo přeměny právnické osoby nebo u fyzické osoby 
smrtí, 

b) v případě povolení podle § 21 odst. 2 uplynutím doby, na kterou bylo 
vydáno, nebo 

c) dnem nabytí právních účinků rozhodnutí Úřadu o zrušení povolení. 
 

  

  263/2016 §22 odst.5 (5) Pokud držitel povolení nehodlá dále vykonávat povolenou činnost, 
oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Úřadu a současně 
požádá o zrušení povolení. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 
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Poznámka 
 

 
  263/2016 §22 odst.6 (6) Úřad zruší povolení, jestliže 

a) držitel povolení závažným způsobem porušil povinnosti stanovené 
tímto zákonem nebo neodstranil závažné nedostatky v činnosti zjištěné 
Úřadem, 

b) držitel povolení přestal splňovat podmínky rozhodné pro vydání 
povolení, nebo 

c) držitel povolení o jeho zrušení písemně požádal a prokázal, že zajistil 
jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, 
bezpečné nakládání s jaderným materiálem a zvládání radiační 
mimořádné události. 

 

  

  263/2016 §22 odst.7 (7) Držitel povolení je před zánikem povolení povinen v souladu s tímto 
zákonem ukončit povolenou činnost nebo se souhlasem Úřadu zajistit 
osobu, která hodlá pokračovat v povolené činnosti. 
 

  

  263/2016 
ve znění 
183/2017 

§189 odst.1 
písm.a) 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 
přestupku tím, že 
a) činnost vyžadující povolení podle § 9 vykonává bez povolení, 
 

  

  263/2016 
ve znění 
183/2017 

§189 odst.6 
písm.c) 

(6) Za přestupek lze uložit pokutu do 
c) 100 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a). 

  

Čl. 5 odst. 1 
písm. d) 

d) systém odpovídajících kontrol, systém řízení, dozorové kontroly, 
dokumentaci a podávání zpráv v souvislosti s činnostmi nebo 
zařízeními pro nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým 
palivem nebo v souvislosti s těmito činnostmi a zařízeními, a to včetně 
vhodných opatření pro dobu po uzavření úložiště; 

263/2016 §200 (1) Úřad vykonává kontrolu dodržování tohoto zákona, právních předpisů 
vydaných k jeho provedení a závazků plynoucích z mezinárodních 
smluv, kterými je Česká republika vázána, pokud se vztahují 
k mírovému využívání jaderné energie a ionizujícího záření, naplňování 
rozhodnutí vydaných na základě tohoto zákona a plnění povinností 
stanovených zákonem o metrologii v případě měřidel určených nebo 
používaných pro měření ionizujícího záření a radioaktivních látek. 
(2) Úřad kontroluje 

a) držitele povolení, registranty a ohlašovatele, 
b) výrobce, dovozce a distributory výrobků, jejichž typ výrobku byl 
schválen Úřadem, 

c) osoby vykonávající činnosti v rámci mírového využívání jaderné 
energie a ionizujícího záření, k nimž není potřeba oprávnění podle 
tohoto zákona, 

d) osoby působící při monitorování radiační situace, 
e) držitele oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska 
jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, 

f) autorizované a akreditované osoby provádějící posouzení shody 
vybraného zařízení s technickými požadavky a 

 g) jiné osoby, které jsou důvodně podezřelé, že porušují povinnosti 

PT  
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Poznámka 
 

stanovené tímto zákonem nebo závazky plynoucí z mezinárodních 
smluv, kterými je Česká republika vázána, pokud se vztahují 
k mírovému využívání jaderné energie a ionizujícího záření. 

  
  255/2012 §1 odst.1 (1) Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů 

územních samosprávných celků, jiných orgánů a právnických nebo 
fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy 
(dále jen „kontrolní orgán“), při kontrole činnosti orgánů moci výkonné, 
orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů, právnických 
a fyzických osob (dále jen „kontrolovaná osoba“). 

  

  

  255/2012 §2 Kontrolní orgán při kontrole zjišťuje, jak kontrolovaná osoba plní 
povinnosti, které jí vyplývají z jiných právních předpisů nebo které jí 
byly uloženy na základě těchto předpisů. 
 

  

  255/2012 §7 Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly oprávněn vstupovat do 
staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor 
s výjimkou obydlí, jež vlastní nebo užívá kontrolovaná osoba anebo 
jinak přímo souvisí s výkonem a předmětem kontroly, je-li to nezbytné 
k výkonu kontroly. Do obydlí je kontrolující oprávněn vstoupit jen 
tehdy, je-li obydlí užívané k podnikání nebo provozování jiné 
hospodářské činnosti nebo v případě, kdy se mají prostřednictvím 
kontroly odstranit pochybnosti o tom, zda je obydlí užívané k těmto 
účelům a nelze-li dosáhnout splnění účelu kontroly jinak. Vlastníci nebo 
uživatelé těchto prostor jsou povinni kontrolujícímu vstup umožnit. 
 

  

  255/2012 §8 Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly dále oprávněn 
 a) požadovat prokázání totožnosti fyzické osoby, jež je přítomna na 
místě kontroly, jde-li o osobu, která plní úkoly kontrolované osoby, nebo 
osobu, která může přispět ke splnění účelu kontroly, 
 b) provádět kontrolní nákupy, odebírat vzorky, provádět potřebná 
měření, sledování, prohlídky a zkoušky, 
 c) požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se 
k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby (dále jen 
"podklady"); v odůvodněných případech může kontrolující zajišťovat 
originální podklady, 
d) pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy, 
 e) v míře nezbytné pro průběh kontroly užívat technických prostředků 
kontrolované osoby, a to po předchozím projednání s kontrolovanou 
osobou, 
 f) vyžadovat od kontrolované osoby a povinné osoby další součinnost 
potřebnou k výkonu kontroly. 
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Poznámka 
 

  263/2016 §29 (1) K zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační 
ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání 
radiační mimořádné události a zabezpečení musí být zaveden a udržován 
systém řízení 
a) držitelem povolení podle 
1. § 9 odst. 1, 
2. § 9 odst. 2 písm. a) až d), 
3. § 9 odst. 2 písm. f) bodu 7, provozuje-li pracoviště III. kategorie, 
4. § 9 odst. 3 a 4, 
5. § 9 odst. 6 písm. a), provádí-li odbornou přípravu a další odbornou 
přípravu vybraných pracovníků vykonávajících činnosti zvláště důležité 
z hlediska jaderné bezpečnosti, 
b) osobou projektující jaderné zařízení, 
c) osobou, která navrhuje nebo vyrábí vybrané zařízení nebo provádí 
jeho změnu, 
d) osobou, která připravuje, řídí a provádí výstavbu staveb 
a technologických celků, jež jsou součástí jaderného zařízení, 
e) osobou provádějící hodnocení bezpečnosti podle § 48 a 
f) osobou provádějící posouzení území k umístění jaderného zařízení 
podle § 47. 
(2) Odstupňovaný přístup při zavádění a udržování systému řízení musí 
odpovídat 
a) složitosti procesů a činností, které ovlivňují jadernou bezpečnost, 
radiační ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, 
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení (dále jen "procesy 
a činnosti"), jejich vstupů a výstupů a jejich významu z hlediska jaderné 
bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování 
radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, 
b) možným následkům neshody vykonávaných procesů a činností 
s dokumentovanými požadavky (dále jen "neshoda") a jejímu vlivu na 
jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události, 
zabezpečení a kvalitu výstupu z procesů a činností a 
c) potřebnosti a přiměřenosti zdrojů pro procesy a činnosti, jejich vstupů 
a výstupů. 
(3) Osoba podle odstavce 1 je v rámci systému řízení povinna 
a) určit procesy a činnosti včetně procesů, u nichž nelze v plném rozsahu 
ověřit soulad jejich výstupu s požadavky na něj (dále jen "zvláštní 
procesy"), 
b) plánovaně řídit a provádět procesy a činnosti tak, aby účinně 
přispívaly k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, 
radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, 
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Poznámka 
 

c) dokumentovat systém řízení včetně procesů a činností a postupovat 
podle dokumentace systému řízení, 
d) určit organizační strukturu a vzájemné vztahy mezi organizačními 
jednotkami, pracovníky a jinými osobami, 
e) stanovit vnitřní orgány nebo pracovníky, kteří mají obecnou 
povinnost zajistit zavedení a udržování systému řízení, 
f) stanovit práva a povinnosti pracovníků a způsob komunikace mezi 
nimi tak, aby účinně přispívaly k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné 
bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování 
radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, 
g) plánovat zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační 
ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání 
radiační mimořádné události a zabezpečení a toto plánování 
dokumentovat, 
h) provádět změny systému řízení způsobem zajišťujícím integritu všech 
oblastí systému řízení, 
i) posuzovat účinnost systému řízení včetně procesů a činností a jejich 
změn a 
j) integrovat všechny požadavky, které mohou sloužit k zajišťování 
a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 
události a zabezpečení. 
(4) Osoba podle odstavce 1 je v rámci systému řízení povinna zajistit 
řízení neshody, kterým je soubor opatření k 
a) předcházení neshodě, 
b) odhalování neshody, 
c) neprodlené nápravě neshody a 
d) předcházení opakování neshody. 
(5) Osoba podle odstavce 1 je v rámci systému řízení povinna zajistit 
a využívat personální, technické, materiálové a finanční zdroje, včetně 
vhodného pracovního prostředí, které jsou nezbytné k zajišťování 
a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 
události a zabezpečení. 
(6) Osoba podle odstavce 1 je v rámci systému řízení povinna hledat 
možnosti jeho zlepšování a na základě takto nalezených možností 
systém řízení změnit opatřením, jehož průběh musí naplánovat, sledovat 
a dokumentovat a po provedení opatření ověřit jeho účinnost. 
(7) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) požadavky na zavedení, udržování a zlepšování systému řízení, 
b) obsah dokumentace systému řízení a způsob jejího vedení, 
c) pravidla provádění a řízení procesů a činností včetně zvláštních 
procesů, 
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d) způsob plánování v systému řízení a rozsah a způsob provedení 
dokumentace tohoto plánování, 
e) postup provádění změn systému řízení, 
f) pravidla posuzování účinnosti systému řízení včetně procesů 
a činností a jejich změn, 
g) postupy řízení neshody. 
 

  263/2016 §30 (1) Osoba podle § 29 odst. 1 je v rámci systému řízení povinna stanovit 
požadavky na výběr a kvalifikaci dodavatele výrobku nebo služby a řídit 
a sledovat dodávky výrobků nebo služeb. 
(2) Dodavatelem výrobku nebo služby osobě podle § 29 odst. 1 může 
být jen osoba, která má zaveden a udržován systém řízení v souladu 
s požadavky tohoto zákona nebo jiným způsobem, který zajišťuje kvalitu 
procesů a činností a jejich výstupů v míře srovnatelné s požadavky 
tohoto zákona. 
(3) Procesy a činnosti dodavatele výrobku nebo služby musí mít úroveň 
kvality obdobnou procesům a činnostem osoby podle § 29 odst. 1. 
Výstup z procesu a činnosti dodavatele výrobku nebo služby může být 
osobou podle § 29 odst. 1 použit jen v případě, pokud je ve shodě 
s požadavky kladenými na něj technickou specifikací. 
(4) Osoba podle § 29 odst. 1 je v rámci systému řízení povinna 
pravidelně hodnotit systém řízení dodavatele, včetně procesů a činností 
a jejich výstupů, a jeho účinnost z hlediska zajištění jaderné bezpečnosti, 
radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. 
(5) Osoba podle § 29 odst. 1 je v rámci systému řízení povinna 
s dodavatelem výrobku nebo služby sjednat 
a) rozsah a způsob komunikace s dodavatelem výrobku nebo služby, 
b) opatření pro dohled nad dodavatelem výrobku nebo služby, 
c) požadavky na systém řízení dodavatele, včetně požadavků na procesy 
a činnosti, a jeho účinnost z hlediska zajištění jaderné bezpečnosti, 
radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, 
d) požadavky na kvalifikaci pracovníků provádějících procesy a činnosti 
v systému řízení dodavatele, 
e) požadavky na pravidelné hodnocení systému řízení dodavatele, včetně 
procesů a činností a jejich výstupů, a jeho účinnosti z hlediska zajištění 
jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události 
a zabezpečení, 
f) způsob nakládání s výsledky hodnocení procesů a činností a jejich 
výstupů v systému řízení dodavatele a 
g) rozsah a způsob posouzení, zda dodávané výrobky nebo služby 
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Poznámka 
 

splňují ujednané požadavky. 
(6) Procesy a činnosti musí provádět pracovníci s kvalifikací 
odpovídající druhu a významu jimi prováděného procesu a činnosti tak, 
aby byla zajištěna jaderná bezpečnost, radiační ochrana, technická 
bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 
události a zabezpečení. 
(7) Osoba podle § 29 odst. 1 je povinna zavést systém řízení tak, aby 
jeho prostřednictvím byly trvale rozvíjeny a pravidelně hodnoceny 
vlastnosti a postoje osob vykonávajících činnosti související 
s využíváním jaderné energie a činnosti v rámci expozičních situací 
a vlastnosti a postoje jejich pracovníků zajišťující jaderné bezpečnosti, 
radiační ochraně, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení pozornost 
odpovídající jejich významu (dále jen "kultura bezpečnosti"). 
(8) Požadavky podle odstavců 1 až 5 se nevztahují na držitele povolení, 
který provozuje pracoviště nejvýše III. kategorie, provádí vyřazování 
z provozu takového pracoviště nebo provádí rekonstrukce nebo jiné 
změny ovlivňující jeho radiační ochranu. 
(9) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) způsob zajištění kvalifikace pracovníků provádějících procesy 
a činnosti, 
b) rozsah a způsob zajištění trvalého rozvíjení a pravidelného hodnocení 
kultury bezpečnosti. 
 

  263/2016 §24 1) Držitel povolení je povinen postupovat v souladu s dokumentací pro 
povolovanou činnost. 
(2) Výčet dokumentace pro povolovanou činnost je uveden v příloze č. 1 
tohoto zákona. 
(3) Úřad rozhodnutím schvaluje dokumentaci pro povolovanou činnost, 
pokud je to tímto zákonem stanoveno. Žadatel je jediným účastníkem 
řízení. Schválení dokumentace pro povolovanou činnost a vydání 
povolení provede Úřad ve společném řízení, pokud spolu řízení časově 
souvisejí. 
(4) Držitel povolení je povinen dokumentaci pro povolovanou činnost 
uchovávat po dobu výkonu povolované činnosti, nestanoví-li tento 
zákon jinak, a udržovat ji v souladu s požadavky tohoto zákona, 
zásadami správné praxe a skutečným stavem povolené činnosti. 
(5) Změny dokumentace pro povolovanou činnost, která není 
schvalována, je držitel povolení povinen oznámit Úřadu 30 dnů nebo, 
hrozí-li nebezpečí z prodlení, 72 hodin před tím, než hodlá postupovat 
v souladu s nimi. Nejsou-li změny dokumentace pro povolovanou 
činnost, která není schvalována, v souladu s požadavky odstavce 4, Úřad 
vyzve držitele povolení k odstranění nedostatků a stanoví k tomu 
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přiměřenou lhůtu. Držitel povolení není oprávněn postupovat podle 
změněné dokumentace pro povolovanou činnost, pokud není v souladu 
s požadavky odstavce 4. 
(6) Úřad na základě žádosti rozhodne o schválení změny schvalované 
dokumentace pro povolovanou činnost. 
(7) Prováděcí právní předpis stanoví požadavky na obsah dokumentace 
pro povolovanou činnost. 
 

  263/2016 §49 odst.1 
písm.h) 

(1) Držitel povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné 
energie je povinen 
h) před zahájením následující etapy životního cyklu jaderného zařízení 
zajistit, ověřit a dokumentovat připravenost jaderného zařízení 
a pracovníků na tuto etapu, 
 

  

  263/2016 §49 odst.1 
písm.i) 
 

(1) Držitel povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné 
energie je povinen 
i) dokumentovat úkony v rámci systému zpětné vazby a tuto 
dokumentaci uchovávat během životního cyklu jaderného zařízení, 
 

  

  263/2016 §49 odst.1 
písm.o) 
 

(1) Držitel povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné 
energie je povinen 
o) dokumentovat a oznamovat Úřadu provedení jiné změny při 
využívání jaderné energie, 
 

  

  263/2016 §50 odst.3 
písm.b) 

(3) Držitel povolení k výstavbě jaderného zařízení bez jaderného 
reaktoru je povinen v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení 
a pracovníků na aktivní vyzkoušení jaderného zařízení 
b) zajistit a dokumentovat splnění kritérií úspěšnosti programu 
neaktivního vyzkoušení. 
 

  

  263/2016 §53 odst.1 
písm.a) bod 
1 

(1) Držitel povolení k uvádění do provozu jaderného zařízení bez 
jaderného reaktoru je povinen 
a) před zahájením aktivního vyzkoušení 
1. provést a dokumentovat kontrolu připravenosti jaderného zařízení 
k této etapě, 
 

  

  263/2016 §54 odst.1 
písm.a) 

(1) Držitel povolení k provozu jaderného zařízení je povinen 
a) průběžně zajišťovat, ověřovat a dokumentovat schopnost stabilního 
a bezpečného provozu jaderného zařízení, 
 
 

  

  263/2016 §54 odst.1  
písm.b) 

(1) Držitel povolení k provozu jaderného zařízení je povinen 
b) informovat Úřad o plánovaném ukončení provozu jaderného zařízení 
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nejméně 2 roky před plánovaným ukončením provozu, 
 

  263/2016 §25 odst.1 
písm.a) 

(1) Držitel povolení a registrant jsou povinni 
a) oznamovat Úřadu neprodleně každou změnu nebo událost důležitou 
z hlediska jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události, 
zabezpečení a nakládání s jaderným materiálem a změnu všech 
skutečností rozhodných pro vydání povolení nebo provedení registrace, 
s výjimkou údajů, které jsou zjistitelné z veřejného registru, 
 

  

  263/2016 §25 odst.1 
písm.f) 
 
 

(1) Držitel povolení a registrant jsou povinni 
f) sledovat, měřit, hodnotit, ověřovat a zaznamenávat veličiny 
a skutečnosti důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, 
technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 
mimořádné události a zabezpečení a informace o nich uchovávat 
a předávat Úřadu, účastnit se porovnávacích měření pořádaných Úřadem 
a přijmout opatření k nápravě, není-li účast v porovnávacím měření 
úspěšná, 
 

  

  263/2016 §25 odst.1  
písm.h) 
 

(1) Držitel povolení a registrant jsou povinni 
h) vést a uchovávat evidenci zdrojů ionizujícího záření, radioaktivních 
odpadů a jaderných položek a evidované údaje předávat Úřadu, 
 

  

  263/2016 §55 odst.1 
písm.b) 

(1) Držitel povolení k vyřazování z provozu jaderného zařízení je 
povinen 
b) jednou ročně vypracovat a zaslat Úřadu hodnocení jednotlivých etap 
vyřazování z provozu včetně plnění časového harmonogramu, 
 

  

  263/2016 §112 (1) Držitel povolení k uzavření úložiště radioaktivního odpadu je 
povinen 
a) provádět institucionální kontrolu po dobu stanovenou v podmínkách 
povolení, 
b) provádět opatření k nápravě stavu, dojde-li k úniku radionuklidu do 
životního prostředí, a 
c) uchovávat záznamy o úložných prostorech a o množství, radioaktivitě 
a formě radioaktivního odpadu v nich uloženého po dobu stanovenou 
v dokumentaci pro povolovanou činnost. 
(2) Prováděcí právní předpis stanoví způsob provádění uzavření úložiště 
radioaktivního odpadu. 
 

  

  263/2016 §106 písm.d) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
d) institucionální kontrolou soubor činností, kterými je zajišťována 
údržba a sledování území a vlastního úložiště radioaktivního odpadu po 
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a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Štěpán Kochánek, 01. 04. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

uzavření úložiště radioaktivního odpadu, a to po dobu stanovenou 
v dokumentaci pro povolovanou činnost, 
 

  263/2016 §113 odst.4 
písm.c) 

(4) Předmětem činnosti Správy je 
c) institucionální kontrola úložiště radioaktivního odpadu, 
 

  

  263/2016 §45 odst.3 (3) Jaderné zařízení bez jaderného reaktoru musí od zahájení výstavby 
až do vyřazení z provozu nebo do doby stanovené v dokumentaci pro 
povolovanou činnost v případě úložiště radioaktivního odpadu 
a) fyzikálně znemožnit vznik kritického a nadkritického stavu, 
b) zajišťovat odvod vytvářeného tepla a 
c) zajistit stínění a zabránit úniku radioaktivní látky a šíření ionizujícího 
záření do životního prostředí. 
 

  

  408/2016 §3 (1) Systém řízení musí být zaveden, udržován a zlepšován tak, aby 
a) bylo účinným způsobem dosahováno cíle, který směřuje k zajišťování 
a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 
události a zabezpečení, (dále jen "cíl systému řízení") a 
b) byly plněny všechny požadavky, které mohou sloužit k zajišťování 
a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 
události a zabezpečení, (dále jen "integrovaný požadavek"). 
(2) Osoba zavádějící systém řízení musí při rozhodování přednostně dbát 
o dosahování cíle systému řízení. 
(3) Procesy a činnosti v systému řízení musí být zavedeny tak, aby 
zajišťovaly dosahování cíle systému řízení a plnění integrovaných 
požadavků. 
(4) Procesy a činnosti v systému řízení musí být prováděny plánovaně 
a systematicky. 
(5) V systému řízení musí být 
a) vytvořeny podmínky pro udržování, zlepšování a hodnocení systému 
řízení, včetně jeho změn, 
b) zavedena opatření k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné 
bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování 
radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, 
c) zavedena opatření k zajišťování shody činností prováděných osobou 
zavádějící systém řízení s požadavky právních předpisů, 
d) integrované požadavky plněny ve vzájemném souladu tak, aby 
jaderná bezpečnost, radiační ochrana, technická bezpečnost, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události 
a zabezpečení byly trvale zajištěny, 
e) integrované požadavky vzájemně spojeny tak, aby jaderná 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

bezpečnost, radiační ochrana, technická bezpečnost, monitorování 
radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení 
byly trvale zajištěny, 
f) v rámci organizační struktury stanoven způsob řízení a jednotlivé 
úrovně řízení, 
g) rozvíjena a udržována schopnost vedení pracovníků k zajišťování 
a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 
události a zabezpečení (dále jen "schopnost vedení") u pracovníka 
pověřeného řízením nebo se schopností vedení (dále jen "vůdčí 
pracovník") a 
h) schopnost vedení rozvíjena a udržována na všech úrovních řízení tak, 
aby mohla být účinně uplatňována při dosahování cíle systému řízení 
a rozvíjení a hodnocení kultury bezpečnosti. 

Čl. 5 odst. 1 
písm. e) 

e) donucovací opatření, včetně pozastavení činnosti a pozměnění, 
skončení platnosti nebo zrušení povolení spolu s případnými 
požadavky na alternativní řešení vedoucí ke zvýšení bezpečnosti; 

263/2016 §22 odst.1 
písm.b) 

(1) Úřad zahájí nové řízení a vydá nové rozhodnutí o vydání povolení 
b) došlo-li k podstatné změně skutečností, na základě kterých bylo 

původní povolení vydáno, nebo 
 

PT  

  263/2016 §22 odst.1 
písm.c)  

1) Úřad zahájí nové řízení a vydá nové rozhodnutí o vydání povolení 
c) došlo-li ke změně při výkonu původně povolené činnosti, která je 

podstatná z hlediska jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, 
technické bezpečnosti, nešíření jaderných zbraní, monitorování 
radiační situace, zvládání radiační mimořádné události nebo 
zabezpečení. 

 

  

  263/2016 §22 odst.2,  (2) Novým rozhodnutím vydaným podle odstavce 1 se původní 
rozhodnutí ruší. 
 

  

  263/2016 §22 odst.3 (3) V řízeních podle odstavce 1 písm. b) a c) je účastník řízení povinen 
předložit Úřadu na vyžádání doklady potřebné pro vydání nového 
rozhodnutí, které dokládají změnu skutečností oproti stavu, za nějž bylo 
vydáno původní rozhodnutí, a splnění podmínek stanovených zákonem. 
 

  

  263/2016 §22 odst.6 
písm.a) 

(6) Úřad zruší povolení, jestliže 
a) držitel povolení závažným způsobem porušil povinnosti stanovené 

tímto zákonem nebo neodstranil závažné nedostatky v činnosti 
zjištěné Úřadem, 

 

  

  263/2016 §22 odst.6 
písm.b) 

(6) Úřad zruší povolení, jestliže 
b) držitel povolení přestal splňovat podmínky rozhodné pro vydání 

povolení, nebo 
 

  

  263/2016 §203 (1) Inspektor na základě provedené kontroly zakáže až do doby zjednání   
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

 nápravy 
g) nakládání s radioaktivním odpadem, 
h) zpětný dovoz radioaktivního odpadu vzniklého při zpracování 
materiálu vyvezeného z České republiky nebo jeho zpětný transfer 
z členského státu Euratomu, 
i) dovoz radioaktivního odpadu do České republiky nebo jeho transfer 
z členského státu Euratomu pro účely jeho zpracování nebo opětovného 
využití, 
(2) Inspektor je oprávněn při prokázaném zjištění neoprávněného 
nakládání s radioaktivním odpadem anebo jaderným materiálem nebo 
jiným zdrojem ionizujícího záření přikázat zajištění tohoto 
radioaktivního odpadu nebo zdroje ionizujícího záření. 
(6) Zajištění radioaktivního odpadu anebo jaderného materiálu nebo 
jiného zdroje ionizujícího záření trvá do doby, než bude pravomocně 
rozhodnuto o jeho propadnutí nebo zabrání, případně do doby, kdy bude 
prokázáno, že s ním nakládá kontrolovaná osoba oprávněně. Úřad 
odvolá závazný pokyn, prokáže-li se, že kontrolovaná osoba nakládá se 
zajištěnou věcí oprávněně, a kontrolovanou osobu o tom vyrozumí. 
Pokud byl závazný pokyn odvolán, musí být kontrolované osobě 
zajištěná věc bez zbytečných průtahů vrácena v neporušeném stavu. 
O vrácení učiní inspektor záznam. 
 

  263/2016 §204 (1) Zjistí-li Úřad nedostatek v činnosti osoby, která vykonává činnosti 
související s využíváním jaderné energie nebo činnosti v rámci 
expozičních situací, může podle povahy zjištěného nedostatku 
rozhodnutím uložit osobě opatření k nápravě zjištěného nedostatku 
a stanovit lhůtu k uskutečnění opatření k nápravě. 
(2) Osoba, které bylo uloženo opatření k nápravě, je povinna neprodleně 
oznámit Úřadu způsob plnění a splnění uloženého opatření. 
(3) Odvolání proti rozhodnutí o uložení opatření k nápravě nemá 
odkladný účinek. 
 

  

  500/2004 § 61 (1) Správní orgán může z moci úřední nebo na požádání účastníka před 
skončením řízení rozhodnutím nařídit předběžné opatření, je-li třeba, 
aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by 
bylo ohroženo provedení exekuce. Předběžným opatřením lze 
účastníkovi nebo jiné osobě přikázat, aby něco vykonal, něčeho se 
zdržel nebo něco strpěl, anebo zajistit věc, která může sloužit jako 
důkazní prostředek, nebo věc, která může být předmětem exekuce.  
 (2) O požádání účastníka o předběžné opatření musí být rozhodnuto do 
10 dnů. Rozhodnutí se oznamuje jen tomu, koho se týká, popřípadě též 
jinému účastníkovi, který o jeho vydání požádal. Odvolání proti 
rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nemá odkladný účinek; 
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Poznámka 
 

může je podat pouze účastník, kterému se rozhodnutí oznamuje.  
 (3) Správní orgán předběžné opatření zruší rozhodnutím bezodkladně 
poté, co pomine důvod, pro který bylo nařízeno. Neučiní-li tak, pozbývá 
předběžné opatření účinnosti dnem, kdy se rozhodnutí ve věci stalo 
vykonatelným nebo nabylo jiných právních účinků.  
 (4) Osoba, které bylo oznámeno rozhodnutí o zajištění věci, je povinna 
tuto věc správnímu orgánu vydat. Není-li věc v určené lhůtě správnímu 
orgánu vydána, může být tomu, kdo ji má u sebe, odňata. O vydání nebo 
odnětí zajištěné věci se sepíše protokol, v němž se uvede též popis 
zajištěné věci. Osobě, která věc vydala nebo jíž byla věc odňata, správní 
orgán nebo úřední osoba provádějící odnětí věci vystaví potvrzení. 
Pozbylo-li předběžné opatření účinnosti, vrátí se věc osobě, které byla 
zajištěna, nemůže-li být předmětem exekuce. 
 

  263/2016 
ve znění 
183/2017 

§183 odst.1 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem 
povolení uvedeného v § 9 odst. 3, se dopustí přestupku tím, že nakládá 
s radioaktivním odpadem v rozporu s § 111 odst. 1 nebo 2.  

  

  263/2016 
ve znění 
183/2017 

§183 odst.2 
 

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem 
povolení uvedeného v § 9 odst. 3 písm. b), se dopustí přestupku tím, že 
nesplní v rámci uzavření úložiště radioaktivního odpadu některou 
z povinností podle § 112 odst. 1.  

  

  263/2016 
ve znění 
183/2017 

§183 odst.3 
 

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do 
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, nebo 
b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1., 
 

  

  263/2016 
ve znění  
183/2017 

§195 odst.1  (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která nakládá 
s radioaktivním odpadem nebo vyhořelým jaderným palivem, se dopustí 
přestupku tím, že s ním nakládá v rozporu s § 108 odst. 2 nebo § 109 
odst. 2. 
  

  

  263/2016 
ve znění 
183/2017 

§195 odst.2 
písm.a) 

(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 
přestupku tím, že 
a) jako původce vyhořelého jaderného paliva v rozporu s § 110 odst. 2 
ztíží možnost jeho další přepravy či dalšího nakládání s ním, 

  

  263/2016 
ve znění  
183/2017 

§195 odst.2 
písm.b) 
 

(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 
přestupku tím, že 
b) jako původce radioaktivního odpadu s ním nakládá v rozporu s § 111 
odst. 1, nebo 

  

  263/2016 
ve znění  
183/2017 

§195 odst.4 (4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do 1 000 000 
Kč. 

  

Čl. 5 odst. 1 
písm. f) 

f) přidělení povinností orgánům zapojeným do jednotlivých fází 
nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Vnitrostátní 

263/2016  §208 písm.a) Úřad 
a) vydává povolení k výkonu činností, provádí registrace činností 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

rámec by měl zejména udělit primární odpovědnost za vyhořelé palivo 
a radioaktivní odpad těm, kteří toto palivo nebo odpad vytvořili, nebo, 
ve zvláštních případech, držiteli povolení, kterému byla tato 
odpovědnost svěřena příslušnými orgány; 

a přijímá ohlášení činností, 
 
 

  263/2016 §208 písm.d) Úřad 
d) schvaluje dokumentaci k povolované činnosti, 
 

  

  263/2016 §208 písm.k) Úřad 
k) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oboru své působnosti, v oboru své 
působnosti poskytuje informace Mezinárodní agentuře pro atomovou 
energii, Evropské komisi a dalším orgánům Evropské unie a Euratomu 
a zajišťuje plnění dalších povinností vyplývajících z předpisů Evropské 
unie a Euratomu týkajících se zejména vnitrostátního a mezinárodního 
hodnocení státní správy v oblasti jaderné bezpečnosti jaderných zařízení 
a nakládání s jaderným materiálem a vysokoaktivním zdrojem, 
 
 

  

  263/2016 §208 písm.l) Úřad 
l) rozhoduje o zajištění nakládání s jadernou položkou, zdrojem 
ionizujícího záření nebo s radioaktivním odpadem v případech, kdy je 
s nimi nakládáno v rozporu s právními předpisy nebo kdy není 
odstraňován vzniklý stav, a to včetně případů, kdy byly nalezeny, a v 
případě potřeby organizuje vyhledávání takových zdrojů ionizujícího 
záření, 
 

  

  263/2016 §208 písm.o) Úřad 
o) poskytuje informace v oblasti nakládání s radioaktivním odpadem 
a vyhořelým jaderným palivem, 
 

  

  263/2016  §212 písm.a) Ministerstvo průmyslu a obchodu 
a) zpracovává koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým 
jaderným palivem a její změny podle § 108, předkládá ji ke schválení 
vládě a oznamuje ji Evropské komisi, 
 

  

  263/2016 §113 odst.1 (1) Správa je organizační složka státu zřízená Ministerstvem průmyslu 
a obchodu pro zajišťování činností spojených s ukládáním 
radioaktivního odpadu. Správa vykonává činnosti na základě povolení 
podle tohoto zákona. 
 

  

  263/2016 §113 odst.4 (4) Předmětem činnosti Správy je 
a) příprava, výstavba, uvádění do provozu, provoz a uzavření úložišť 
radioaktivního odpadu, 
b) monitorování vlivu úložiště radioaktivního odpadu na okolí, 
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a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Štěpán Kochánek, 01. 04. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

c) institucionální kontrola úložiště radioaktivního odpadu, 
d) nakládání s radioaktivním odpadem, 
e) úprava vyhořelého jaderného paliva do formy vhodné pro uložení 
nebo následné využití po jeho prohlášení za radioaktivní odpad, 
f) správa poplatků za ukládání radioaktivních odpadů, 
g) kontrola rezervy držitelů povolení na vyřazování z provozu včetně 
podmínek smlouvy o vedení vázaného účtu a schvalování čerpání 
peněžních prostředků této rezervy, 
h) poskytování služeb v oblasti nakládání s radioaktivním odpadem, 
i) nakládání s radioaktivním odpadem dopraveným na území České 
republiky ze zahraničí, který nelze vrátit, 
j) zajišťování bezpečného nakládání s jaderným materiálem nebo jiným 
zdrojem ionizujícího záření, které byly nalezeny nebo zachyceny, 
v souladu s rozhodnutím Úřadu, 
k) zajišťování bezpečného vykonávání činností při hospodaření 
s jaderným materiálem nebo jiným zdrojem ionizujícího záření, které 
jsou majetkem státu, 
l) správa radioaktivních odpadů a zdrojů ionizujícího záření zajištěných 
podle trestního řádu, 
m) poskytování příspěvků obcím podle § 117, 
n) poskytování dotací na likvidaci staré radiační zátěže podle § 114, 
o) schvalování čerpání peněžních prostředků rezervy na vyřazování 
z provozu, 
p) ověřování průkazu o finančním krytí. 
 

  263/2016 §111 odst.1 (1) Držitel povolení k nakládání s radioaktivním odpadem nebo původce 
radioaktivního odpadu, nebyl-li radioaktivní odpad předán držiteli 
povolení k nakládání s radioaktivním odpadem, je povinen 
a) vypracovat strategii nakládání s radioaktivním odpadem, která 
zohlední principy obsažené v koncepci nakládání s radioaktivním 
odpadem a vyhořelým jaderným palivem, 
b) omezit množství vznikajícího radioaktivního odpadu technickými 
a organizačními opatřeními, 
c) nést veškeré náklady spojené s nakládáním s radioaktivním odpadem 
od jeho vzniku až po uložení; smlouva o převodu práva nakládat 
s radioaktivním odpadem nebo o převodu vlastnického práva 
k radioaktivnímu odpadu vyžaduje písemnou formu, 
d) nést veškeré náklady spojené s nakládáním s radioaktivním odpadem 
po jeho uložení, včetně monitorování úložiště radioaktivního odpadu po 
uzavření úložiště radioaktivního odpadu a s potřebnými výzkumnými 
a vývojovými pracemi; tyto náklady jsou hrazeny formou poplatků na 
jaderný účet, který je veden u České národní banky (dále jen "jaderný 
účet"), 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

e) zohlednit v dostatečné míře vzájemnou souvislost jednotlivých kroků 
při nakládání s radioaktivním odpadem od jeho vzniku až po uložení a 
f) vypracovat a vést průvodní list radioaktivního odpadu. 
 

  263/2016 §111 odst.2 (2) Držitel povolení k nakládání s radioaktivním odpadem je povinen 
a) nakládat s radioaktivním odpadem tak, aby množství a aktivita 
radioaktivního odpadu byly udržovány na co nejnižší úrovni při uvážení 
všech bezpečnostních, hospodářských a společenských hledisek, 
b) nakládat s radioaktivním odpadem pouze na pracovišti, které splňuje 
technické požadavky pro bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem, 
c) dodržovat postupy pro bezpečné shromažďování, třídění, zpracování, 
úpravu, skladování a ukládání radioaktivních odpadů a 
d) vést evidenci radioaktivních odpadů podle druhu odpadu a předávat 
údaje z evidence Správě. 
 

  

  263/2016 §5 odst.2 
písm.a) 

(2) Každý, kdo využívá jadernou energii, nakládá s jadernou položkou 
nebo vykonává činnosti v rámci expozičních situací, je povinen 
a) přednostně zajišťovat jadernou bezpečnost, bezpečnost jaderných 
položek a radiační ochranu, a to při respektování stávající úrovně vědy 
a techniky a správné praxe, 
 

  

  263/2016 §5 odst.4 (4) Povinnost zajistit jadernou bezpečnost, radiační ochranu 
a bezpečnost jaderného materiálu nebo jiné položky v jaderné oblasti, 
která je významná z hlediska zajištění nešíření jaderných zbraní, nelze 
přenést na jinou osobu. 

  

       
Čl. 5 odst. 1 
písm. g) 

g) vnitrostátní požadavky na informovanost a účast veřejnosti; 100/2001 
ve znění 
163/2006 
326/2017 

§4 odst.1 
písm.a) 

Předmětem posuzování podle tohoto zákona jsou 
a) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I a změny 
těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem 
dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena; tyto záměry a změny 
záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí vždy, 

PT  

  100/2001  
 
 

Příloha č.1 
kat. I bod 3.4  

    Zařízení   určená   pro   zpracování   vyhořelého   nebo   ozářeného                         
jaderného   paliva   nebo   vysoce   aktivních   radioaktivních   odpadů. 

      
 

  

  100/2001 Příloha č.1 
kat. I bod 3.5 

Zařízení   určená   pro   konečné   uložení,   konečné   zneškodnění   
nebo dlouhodobé   skladování   plánované   na   více   než   10   let   
vyhořelého nebo   ozářeného   jaderného   paliva   a   dále radioaktivních   
odpadů na   jiném   místě,   než   na   kterém   jsou   vyprodukovány. 
 

  

  100/2001 
ve znění 
93/2004 

§6 odst.1 (1) Oznamovatel je povinen předložit oznámení záměru (dále jen 
"oznámení") příslušnému úřadu. 
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Ustanovení 
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Poznámka 
 

326/2017 
 

  100/2001 
ve znění 
39/2015 
326/2017 
 

§6 odst.8 (8) Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní 
samosprávné celky mohou zaslat písemné vyjádření k oznámení 
příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. 
K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží. 

  

  100/2001 
ve znění 
39/2015 

§7 odst.9 (9) Dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 se může žalobou 
domáhat zrušení rozhodnutí vydaného ve zjišťovacím řízení, že záměr 
nebo jeho změna nebudou posuzovány podle tohoto zákona, a napadat 
hmotnou nebo procesní zákonnost tohoto rozhodnutí. Pro účely postupu 
dle věty první se má za to, že dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) 
bodě 2 má práva, na kterých může být rozhodnutím vydaným ve 
zjišťovacím řízení, že záměr nebo jeho změna nebudou posuzovány 
podle tohoto zákona, zkrácena. 
 

  

  100/2001 
ve znění 
39/2015 
326/2017 

§8 odst.3 (3) Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní 
samosprávné celky se mohou vyjádřit k dokumentaci u příslušného 
úřadu, a to písemně do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci. 
K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží. 

  

  100/2001 
ve znění 
39/2015 
326/2017 

§9a odst.2 (2) Příslušný úřad zašle stanovisko oznamovateli, dotčeným správním 
orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům a zveřejní jej 
spolu s posudkem podle § 16. 

  

  100/2001 
ve znění 
39/2015 

§9b odst.4 (4) Správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení zajistí 
v průběhu řízení zpřístupnění 
a) vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů, která byla 
vydána pro účely navazujícího řízení, 
b) jiných podkladů pro vydání rozhodnutí, považuje-li to správní orgán 
za účelné. 
 

  

  100/2001 
ve znění 
39/2015 

§9c odst.1 (1) Veřejnost může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky 
k záměru. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění 
informací podle § 9b odst. 1 na úřední desce, nestanoví-li zvláštní právní 
předpis či správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení lhůtu 
delší. 
 

  

  100/2001 
ve znění 
39/2015 

§9c odst.4 (4) Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může 
podat také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2, a to i v 
případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni. 
 

  

  100/2001 
ve znění 

§9d odst.1 (1) Dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 se může žalobou 
domáhat zrušení rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení a napadat 
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Poznámka 
 

39/2015 hmotnou nebo procesní zákonnost tohoto rozhodnutí. Pro účely postupu 
dle věty první se má za to, že dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) 
bodě 2 má práva, na kterých může být rozhodnutím vydaným 
v navazujícím řízení zkrácena. 
 

  100/2001 
ve znění 
93/2004  
39/2015 
225/2017 
326/2017 

§16 (1) Příslušný úřad na internetu zveřejní 
a) oznámení, 
b) závěr zjišťovacího řízení, 
c) informaci o vrácení dokumentace k přepracování nebo doplnění, 
d) dokumentaci, 
e) informaci o místě a času konání veřejného projednání záměru, bylo-li 
nařízeno, 
f) posudek, 
g) stanovisko, 
h) zápis z veřejného projednání záměru, bylo-li konáno, 
i) oznámení koncepce, 
j) návrh koncepce, 
k) informaci o konzultaci při mezistátním posuzování, 
l) stanovisko ke koncepci, 
m) sdělení o ukončení posuzování. 
(2) Informace uvedené v odstavci 1 písm. c) a e) vyvěsí dotčené územní 
samosprávné celky neprodleně po jejich obdržení na své úřední desce po 
dobu nejméně 15 dnů. Informace o dokumentech uvedených v odstavci 
1 písm. a), b), d), g), i), j) a l) a o tom, kdy a kde je možné do nich 
nahlížet, vyvěsí dotčené územní samosprávné celky neprodleně po jejich 
obdržení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. O vyvěšení 
informací podle věty první a druhé dotčené územní samosprávné celky 
neprodleně vyrozumí příslušný úřad. Za den zveřejnění se považuje den, 
kdy došlo k vyvěšení informace podle vět první a druhé na úřední desce 
dotčeného kraje. 
(3) O vyvěšení informací podle odstavce 2 vět první a druhé vyrozumí 
dotčené územní samosprávné celky v případě stavebního záměru 
i stavební úřad. 

  

  183/2006 
ve znění 
350/2012 
225/2017 

§52 odst.1 (1) Upravený a posouzený návrh územního plánu, vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, a oznámení o konání 
veřejného projednání pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou. Veřejné 
projednání 21) návrhu a vyhodnocení se koná nejdříve 15 dnů ode dne 
doručení. K veřejnému projednání pořizovatel přizve jednotlivě obec, 
pro kterou je územní plán pořizován, dotčené orgány, krajský úřad, 
újezdní úřad sousedícího vojenského újezdu a sousední obce, a to 
nejméně 30 dnů předem. 

  

  183/2006 
ve znění 

§52 odst.3 (3) Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý 
uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odstavce 2 námitky, ve 
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350/2012 kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí 
dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené 
orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě 
stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50) 
změněny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám 
se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na 
tuto skutečnost upozorněny. 
 

  183/2006 
ve znění 
350/2012 
39/2015 
225/2017 

§87 odst.1  (1) Stavební úřad oznámí zahájení územního řízení a k projednání 
žádosti nařídí ústní jednání, a je-li to účelné, spojí jej s ohledáním na 
místě; oznámení o konání ústního jednání se doručí nejméně 15 dnů 
předem. Stavební úřad může upustit od ústního jednání, jsou-li mu dobře 
známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 
posouzení záměru. Upustí-li stavební úřad od ústního jednání, stanoví 
lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit námitky a dotčené orgány 
závazná stanoviska; tato lhůta nesmí být kratší než 15 dnů. Oznámení 
o zahájení územního řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům 
řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem 
účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení 
řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 
správního řádu, dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení 
podle § 85 odst. 1 písm. b), se doručuje jednotlivě; účastníky řízení 
podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 
odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a). 

  

  183/2006 
ve znění  
39/2015 
225/2017 

§87 odst.2 (2) V případech záměrů, pro které je vyžadováno závazné stanovisko 
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, může stavební 
úřad nařídit k projednání žádosti veřejné ústní jednání. V případech 
záměrů umisťovaných v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, 
nařídí stavební úřad veřejné ústní jednání vždy. Pro doručování 
oznámení o zahájení územního řízení a dalších úkonů v řízení se použije 
odstavec 1 obdobně; konání veřejného ústního jednání se oznamuje 
veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů 
předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout 
do podkladů pro vydání rozhodnutí. Žadatel zajistí, aby informace o jeho 
záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla 
bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení územního řízení 
a nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním 
úřadem v oznámení, a to do doby konání veřejného ústního jednání. 
Informace obsahuje údaje o žadateli, o předmětu územního řízení a o 
veřejném ústním jednání. Součástí informace je grafické vyjádření 
záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na 
architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. 
Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí 
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opakované veřejné ústní jednání, pokud mělo porušení této povinnosti 
žadatele za následek zkrácení práv účastníků územního řízení. 
V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost 
vyvěšení informace splnil. 

  183/2006 
ve znění 
350/2012 
225/2017 
 

§87 odst.3 (3) U záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení s velkým 
počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení 
doručují vždy veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu; 
jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 
85 odst. 1 a 2 písm. a). Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) se 
v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných 
veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru. 

  

  183/2006 
ve znění 
350/2012 
225/2017 

§89 odst.1 (1) Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 
4 odst. 4, a námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 
uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním 
jednání, při kterém musí být nejpozději uplatněny také připomínky 
veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního 
jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 
a námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti uplatněny ve 
stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží. 

  

  183/2006 
ve znění 
350/2012 
225/2017 

§112 odst.1 (1) Stavební úřad oznámí účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, 
a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení nejméně 10 dnů před 
ústním jednáním, které spojí s ohledáním na místě, je-li to účelné. 
Zároveň upozorní dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná 
stanoviska a námitky, popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději při 
ústním jednání, jinak že k nim nebude přihlédnuto. Oznámení o zahájení 
stavebního řízení a další písemnosti v řízení se doručují účastníkům 
řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem 
účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení 
řízení a další písemnosti v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 
správního řádu, dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě; účastníky 
řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle 
§ 109 písm. a) až d). U stavebních záměrů zasahujících do území 
několika obcí se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení 
o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují vždy veřejnou 
vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje 
dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 109 písm. a) až d). 
V případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení 
řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) 
a f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru 
nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. 

  

  183/2006 
ve znění 

§114 odst.1 (1) Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, 
způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených 
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350/2012 
39/2015 
225/2017 

orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo 
založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo 
odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je 
účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve 
stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je 
projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých 
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují 
rozsah uvedený ve větě první a druhé, se nepřihlíží. 

  263/2016 §26 odst.2 2) Správa úložišť radioaktivních odpadů (dále jen "Správa") vede 
seznam radioaktivních odpadů. 
 

  

  263/2016 §26 odst.3 (3) Účelem seznamů podle odstavců 1 a 2 je shromažďování a správa 
informací k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 
události, nešíření jaderných zbraní a zabezpečení při mírovém využívání 
jaderné energie a ionizujícího záření. 
 

  

  263/2016 §26 odst.5 (5) Úřad vydá na požádání úplný nebo částečný výpis ze seznamu podle 
odstavce 1 písm. b), c) a g) osobě, která prokáže právní zájem. Správa 
vydá na požádání úplný nebo částečný výpis ze seznamu podle odstavce 
2 osobě, která prokáže právní zájem. Vydání výpisu může být nahrazeno 
poskytnutím informací z informačního systému způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 
 

  

  263/2016 §27 odst.2 (2) Správa vede rejstřík původců radioaktivních odpadů. 
 

  

  263/2016 §27 odst.3 (3) Účelem rejstříků podle odstavců 1 a 2 je shromažďování a správa 
informací k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 
události a zabezpečení při mírovém využívání jaderné energie 
a ionizujícího záření. 
 

  

  263/2016 §27 odst.4 (4) Rejstříky podle odstavců 1 a 2 jsou veřejné. 
 

  

  263/2016 §208 písm.o) Úřad 
o) poskytuje informace v oblasti nakládání s radioaktivním odpadem 
a vyhořelým jaderným palivem, 
 

  

  263/2016 §108 odst.4 (4) Postup při stanovení průzkumného území pro ukládání 
radioaktivního odpadu v podzemních prostorech, postup při stanovení 
chráněného území pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních 
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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. 
 

  106/1999 
ve znění 
39/2001 
61/2006 

§2 odst.1 Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost 
poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní 
orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. 

  

  106/1999 
ve znění 
413/2005 

§7 Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy 4) označena 
za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný 
subjekt ji neposkytne. 
 

  

  106/1999 
ve znění 
61/2006  

§9 odst.1 Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím6), povinný 
subjekt ji neposkytne. 
6) § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
 

  

  106/1999 
ve znění 
61/2006 
 

§11 odst.3 Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů 
v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti 
prováděné na základě zvláštního právního předpisu11), podle kterého se 
na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před 
zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne 
pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností. 
 
11) 552/1991 zákon o kontrole 

  

  106/1999  § 12 Všechna omezení práva na informace provede povinný subjekt tak, že 
poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po 
vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon. Právo odepřít 
informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření. 
V odůvodněných případech povinný subjekt ověří, zda důvod odepření 
trvá. 
 

  

Čl. 5 odst. 1 
písm. h) 

h) režim nebo režimy financování pro nakládání s vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem v souladu s článkem 9. 

263/2016 
 
 

§111 odst.1 
písm.d) 

(1) Držitel povolení k nakládání s radioaktivním odpadem nebo původce 
radioaktivního odpadu, nebyl-li radioaktivní odpad předán držiteli 
povolení k nakládání s radioaktivním odpadem, je povinen 
d) nést veškeré náklady spojené s nakládáním s radioaktivním odpadem 
po jeho uložení, včetně monitorování úložiště radioaktivního odpadu po 
uzavření úložiště radioaktivního odpadu a s potřebnými výzkumnými 
a vývojovými pracemi; tyto náklady jsou hrazeny formou poplatků na 
jaderný účet, který je veden u České národní banky (dále jen "jaderný 
účet"), 
 

PT  

  263/2016  §115 (1) Ministerstvo financí spravuje jaderný účet. Jaderný účet je součástí   
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a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Štěpán Kochánek, 01. 04. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

účtů státních finančních aktiv. Peněžní prostředky na jaderném účtu lze 
použít pouze podle tohoto zákona. 
(2) Příjmy jaderného účtu jsou zejména 
a) poplatky za ukládání radioaktivních odpadů, 
b) výnosy z operací s peněžními prostředky jaderného účtu na finančním 
trhu podle § 116, 
c) příjmy Správy, 
d) dotace, peněžní dary a granty. 
 

  263/2016 §116 (1) Peněžní prostředky na jaderném účtu je oprávněno investovat 
Ministerstvo financí. Při investování peněžních prostředků postupuje 
s odbornou péčí a bezpečným způsobem. 
(2) Investovat peněžní prostředky lze do 
a) státních dluhopisů vydaných Českou republikou, 
b) dluhopisů vydaných Českou národní bankou, nebo 
c) cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů představujících 
právo na splacení dlužné částky vydaných 
1. členským státem Evropské unie nebo Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj, jestliže stát, který je vydal, je hodnocen alespoň 
investičním stupněm ratingu vydaným ratingovou agenturou podle 
odstavce 6, 
2. centrální bankou státu podle bodu 1, 
3. Evropskou unií, Evropskou centrální bankou, Evropskou investiční 
bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj, Evropským fondem 
finanční stability nebo Evropským stabilizačním mechanismem, 
4. Mezinárodním měnovým fondem nebo Mezinárodní bankou pro 
obnovu a rozvoj, 
5. mezinárodní finanční organizací, jejímž členem je jeden nebo více 
států podle bodu 1 a tyto státy převzaly záruky za její dluhy, nebo 
6. osobou, za niž převzala záruku Česká republika, stát podle bodu 1 
nebo osoba podle bodu 3 nebo 4. 
(3) Cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír podle odstavce 2 může 
být obchodován pouze na evropském regulovaném trhu nebo 
zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. 
(4) Nelze investovat více než 15 % peněžních prostředků na jaderném 
účtu do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů podle 
odstavce 2, pokud byly vydány týmž emitentem. To neplatí, pokud je 
emitentem osoba podle odstavce 2 písm. a) nebo b). 
(5) S investičními nástroji podle odstavce 2 může Ministerstvo financí 
obchodovat na vlastní účet, nakupovat je a prodávat je, a to samostatně 
nebo prostřednictvím osoby, která má dostatečné znalosti 
s obchodováním na příslušném trhu. 
(6) Při investování do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBBQDVS7H)



Srovnávací tabulka pro posouzení transpozice předpisu Evropské unie  V. 

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                       str. 47 z 89   

Celex:  32011L0070 Lhůta pro implementaci 23. 8. 2015 Úřední věstník                     L 199 2011 Gestor SÚJB Zpracoval (jméno+datum): Lucie Hertlová, 01. 04. 2019 
Název: 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 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Štěpán Kochánek, 01. 04. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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Poznámka 
 

papírů lze použít pouze rating vydaný ratingovou agenturou 
registrovanou nebo certifikovanou podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie o ratingových agenturách 15), pokud je tato ratingová 
agentura uvedena v seznamu zveřejňovaném na internetových stránkách 
Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy. 
 

  263/2016 §117 odst.1 (1) Příspěvek z jaderného účtu náleží obci, na jejímž katastrálním území 
je 
a) stanoveno průzkumné území pro ukládání radioaktivního odpadu 
v podzemních prostorech, 
b) stanoveno chráněné území pro ukládání radioaktivního odpadu 
v podzemních prostorech, 
c) povoleno provozování úložiště radioaktivního odpadu. 

  

Čl. 5 odst. 2 Členské státy zajistí, aby byl vnitrostátní rámec případně zdokonalován, 
a to při zohlednění provozních zkušeností, poznatků získaných během 
procesu rozhodování uvedeného v čl. 4 odst. 3 písm. f) a vývoje 
příslušných technologií a výzkumu. 

2/1969 ve 
znění  
272/1996 

§24 Ministerstva pečují o náležitou právní úpravu věcí patřících do 
působnosti České republiky; připravují návrhy zákonů a jiných právních 
předpisů týkajících se věcí, které patří do jejich působnosti, jakož 
i návrhy, jejichž přípravu jim vláda uložila; dbají o zachovávání 
zákonnosti v okruhu své působnosti a činí podle zákonů potřebná 
opatření k nápravě. 

PT 2 

Čl. 6 odst. 1 Každý členský stát zřídí příslušný dozorný orgán v oblasti bezpečnosti při 
nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem a zajistí jeho 
činnost. 

2/1969 ve 
znění 
272/1996 
517/2002 
250/2014 

§2 bod 7 V České republice působí tyto další ústřední orgány státní správy: 
 7. Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

PT  

  2/1969  
ve znění 
118/1983 
70/2006 

§20 Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy uvedené v části první 
(dále jen "ministerstva") plní v okruhu své působnosti úkoly stanovené 
v zákonech a v jiných obecně závazných právních předpisech a úkoly 
vyplývající z členství České republiky v Evropské unii a v ostatních 
integračních seskupeních a mezinárodních organizacích, pokud jsou pro 
Českou republiku závazné. 

  

  263/2016 §200 (1) Úřad vykonává kontrolu dodržování tohoto zákona, právních 
předpisů vydaných k jeho provedení a závazků plynoucích 
z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, pokud se 
vztahují k mírovému využívání jaderné energie a ionizujícího záření, 
naplňování rozhodnutí vydaných na základě tohoto zákona a plnění 
povinností stanovených zákonem o metrologii v případě měřidel 
určených nebo používaných pro měření ionizujícího záření 
a radioaktivních látek. 
(2) Úřad kontroluje 
a) držitele povolení, registranty a ohlašovatele, 
b) výrobce, dovozce a distributory výrobků, jejichž typ výrobku byl 
schválen Úřadem, 
c) osoby vykonávající činnosti v rámci mírového využívání jaderné 
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energie a ionizujícího záření, k nimž není potřeba oprávnění podle 
tohoto zákona, 
d) osoby působící při monitorování radiační situace, 
e) držitele oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska 
jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, 
f) autorizované a akreditované osoby provádějící posouzení shody 
vybraného zařízení s technickými požadavky a 
g) jiné osoby, které jsou důvodně podezřelé, že porušují povinnosti 
stanovené tímto zákonem nebo závazky plynoucí z mezinárodních 
smluv, kterými je Česká republika vázána, pokud se vztahují 
k mírovému využívání jaderné energie a ionizujícího záření. 
 

Čl. 6 odst. 2 Členské státy zajistí, aby byl příslušný dozorný orgán funkčně oddělen od 
jiných subjektů nebo organizací činných v oblasti podpory či využívání 
jaderné energie nebo radioaktivních materiálů, včetně výroby elektrické 
energie a využívání radioizotopů, nebo v oblasti nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem s cílem zajistit, aby byl ve své dozorné 
funkci z hlediska nepřípustného vlivu skutečně nezávislý. 

2/1969 ve 
znění 
272/1996 
517/2002 
250/2014 

§2 bod 7 V České republice působí tyto další ústřední orgány státní správy: 
 7. Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

PT  

  2/1969 ve 
znění 
118/1983 
70/2006 

§20 
 

Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy uvedené v části první 
(dále jen "ministerstva") plní v okruhu své působnosti úkoly stanovené 
v zákonech a v jiných obecně závazných právních předpisech a úkoly 
vyplývající z členství České republiky v Evropské unii a v ostatních 
integračních seskupeních a mezinárodních organizacích, pokud jsou pro 
Českou republiku závazné. 
 

  

  2/1969  §21 
 

Ministerstva se ve veškeré své činnosti řídí ústavními a ostatními zákony 
a usneseními vlády. 
 

  

  500/2004  §2 odst.1 (1) Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními 
předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí 
právního řádu (dále jen "právní předpisy"). Kde se v tomto zákoně mluví 
o zákoně, rozumí se tím též mezinárodní smlouva, která je součástí 
právního řádu. 

  

Čl. 6 odst. 3 Členské státy zajistí, aby byly příslušnému dozornému orgánu svěřeny 
pravomoci a přiděleny lidské a finanční zdroje nezbytné k plnění jeho 
povinností v souvislosti s vnitrostátním rámcem podle čl. 5 odst. 1 písm. 
b), c), d) a e). 

2/1969 ve 
znění  
575/1990 

§ 23 Ministerstva předkládají za svěřená odvětví podklady potřebné pro 
sestavení návrhů státních rozpočtů republiky a pro přípravu jiných 
opatření širšího dosahu. Zaujímají stanovisko k návrhům, které 
předkládají vládě České republiky jiná ministerstva, pokud se týkají 
okruhu jejich působnosti. 
 

PT  

  218/2000 
ve znění 
25/2015  

§45 odst.1 (1) Organizační složka státu hospodaří s prostředky státního rozpočtu, 
které jí stanoví správce kapitoly v rámci rozpočtu kapitoly, pokud 
zvláštní právní předpis nestanoví jinak, minimálně v rozsahu členění 
závazných ukazatelů daných zákonem o státním rozpočtu. Její příjmy 
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Poznámka 
 

jsou příjmy státního rozpočtu a výdaje jsou výdaji státního rozpočtu, 
nestanoví-li tento zákon jinak. Rozpočet organizační složky státu může 
zahrnovat pouze příjmy a výdaje související s činnostmi vymezenými ve 
zřizovací listině nebo příjmy a výdaje související s činnostmi 
stanovenými jí zákonem. 
 

  263/2016 §34 Poplatky na odbornou činnost Úřadu jsou 
a) poplatek za žádost o vydání povolení (dále jen "poplatek za žádost"), 
b) udržovací poplatek. 
 

  

  263/2016 §39 (1) Sazba poplatku za žádost činí v případě žádosti o povolení podle 
a) § 36 odst. 1 písm. a) nejvýše 30 000 000 Kč, 
b) § 36 odst. 1 písm. b) nejvýše 150 000 000 Kč, 
c) § 36 odst. 1 písm. c) nejvýše 60 000 000 Kč, 
d) § 36 odst. 1 písm. d) nejvýše 60 000 000 Kč. 
(2) Je-li jednou žádostí požadováno vydání více povolení, činí sazba 
poplatku za žádost součet sazeb příslušných pro jednotlivé žádosti o tato 
povolení. 
(3) Sazba udržovacího poplatku činí za každý kalendářní měsíc, ve 
kterém trvala poplatková povinnost, nejvýše 4 000 000 Kč. 
(4) Vláda stanoví nařízením sazby poplatků na odbornou činnost Úřadu 
pro jednotlivé činnosti Úřadu podle § 36. 
 

  

  263/2016 §42 Poplatky na odbornou činnost Úřadu jsou příjmem státního rozpočtu, 
kapitoly Státní úřad pro jadernou bezpečnost. 
 

  

  234/2014 §19 odst.1 (1) Služební orgán zpracuje podle systemizace návrh organizační 
struktury služebního úřadu nebo její změny a prostřednictvím 
příslušného ústředního správního úřadu jej předloží Ministerstvu vnitra 
k vyjádření. Nevyjádří-li se Ministerstvo vnitra k návrhu do 30 dnů od 
jeho předložení, považuje se návrh za schválený. Pokud služební orgán 
nezohlední vyjádření Ministerstva vnitra, může Ministerstvo vnitra 
návrh předložit k rozhodnutí vládě, jinak se po uplynutí 15 dnů od 
vyjádření považuje návrh za schválený. 
 

  

  234/2014 
ve znění 
302/2016 
319/2016 

§19 odst.4 (4) Jde-li o organizační strukturu Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní 
vysílání, Českého telekomunikačního úřadu, Energetického regulačního 
úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Úřadu pro ochranu 
osobních údajů, Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran 
a politických hnutí, Českého statistického úřadu, Úřadu pro přístup 
k dopravní infrastruktuře nebo Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, 
schvaluje ji ten, kdo je v jejich čele. Ustanovení odstavců 1 až 3 se 
nepoužijí. 
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  234/2014 

ve znění 
199/2015 

§17 (1) Systemizace vychází ze závazných pravidel pro organizaci 
služebních úřadů tak, aby byl zajištěn řádný výkon působnosti 
služebního úřadu, a stanoví pro každý služební úřad 
a) počet služebních míst státních zaměstnanců, kteří nejsou 
představenými, klasifikovaných platovými třídami, 
b) počet služebních míst představených klasifikovaných platovými 
třídami, 
c) objem prostředků na platy státních zaměstnanců, 
d) počet služebních míst, u kterých je s ohledem na ochranu veřejného 
zájmu nezbytným požadavkem státní občanství České republiky, 
e) počet služebních míst, u kterých se stanoví zákaz se po skončení 
služebního poměru přímo nebo nepřímo podílet na podnikání nebo jiné 
činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem v oboru, 
který je shodný s příslušným oborem služby, nebo být v pracovním nebo 
obdobném poměru k podnikateli v takovém oboru (dále jen "zákaz 
konkurence"). 
(3) Systemizaci schvaluje vláda na následující kalendářní rok. Návrh 
systemizace předkládá vládě ministr vnitra. Vláda je oprávněna upravit 
v souvislosti se schvalováním systemizace organizační strukturu 
služebního úřadu. 
 

  

Čl. 7 odst. 1 Členské státy zajistí, aby prvotní odpovědnost za bezpečnost zařízení pro 
nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem nebo za 
bezpečnost souvisejících činností měl držitel povolení. Tato odpovědnost 
není převoditelná. 

263/2016 
 

§5 odst.2 
písm.a) 
 

(2) Každý, kdo využívá jadernou energii, nakládá s jadernou položkou 
nebo vykonává činnosti v rámci expozičních situací, je povinen 
a) přednostně zajišťovat jadernou bezpečnost, bezpečnost jaderných 
položek a radiační ochranu, a to při respektování stávající úrovně vědy 
a techniky a správné praxe, 
  

PT  

  263/2016 §5 odst.4 (4) Povinnost zajistit jadernou bezpečnost, radiační ochranu 
a bezpečnost jaderného materiálu nebo jiné položky v jaderné oblasti, 
která je významná z hlediska zajištění nešíření jaderných zbraní, nelze 
přenést na jinou osobu. 

  

Čl. 7 odst. 2 Členské státy zajistí, aby zavedený vnitrostátní rámec od držitelů povolení 
vyžadoval, aby pod regulační kontrolou příslušného regulačního orgánu 
pravidelně posuzovali, ověřovali a v přiměřeně dosažitelné míře průběžně 
zlepšovali bezpečnost jejich zařízení pro nakládání s vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem nebo příslušných činností systematickým 
a ověřitelným způsobem. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím 
vhodné bezpečnostní analýzy a dalších argumentů a důkazů. 

263/2016 §25 odst.1 
písm.c) 

(1) Držitel povolení a registrant jsou povinni 
c) hodnotit jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou 

bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiační 
mimořádné události a zabezpečení v rozsahu platných požadavků, 

PT  

  263/2016 §49 odst.1 
písm.d) 

(1) Držitel povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné 
energie je povinen 
d) provádět hodnocení bezpečnosti, 
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  263/2016 §49 odst.1 
písm.e) 

(1) Držitel povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné 
energie je povinen 
e) na základě hodnocení bezpečnosti v rozumně proveditelné míře trvale 
zvyšovat úroveň jaderné bezpečnosti, 
 

  

  263/2016 §49 odst.1 
písm.f) 

(1) Držitel povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné 
energie je povinen 
f) zajistit, aby bylo ověřeno hodnocení bezpečnosti osobami, které se na 
hodnocení bezpečnosti přímo nepodílely, týká-li se hodnocení 
bezpečnosti skutečností významných pro zajišťování jaderné 
bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování 
radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení 
jaderného zařízení, 
 

  

  263/2016 §48 (1) Během životního cyklu jaderného zařízení musí být pravidelně, 
systematicky, komplexně a ověřitelným způsobem prováděno hodnocení 
úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události 
a zabezpečení (dále jen "hodnocení bezpečnosti") a jeho dokumentování. 
(2) Hodnocení bezpečnosti musí zahrnovat tyto typy hodnocení: 
a) deterministické hodnocení bezpečnosti, 
b) pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti v případě jaderného 
zařízení, které není výzkumným jaderným zařízením s jaderným 
reaktorem o tepelném výkonu nižším než 2 MW, skladem 
radioaktivního odpadu, skladem vyhořelého jaderného paliva nebo 
úložištěm radioaktivního odpadu, 
c) periodické hodnocení bezpečnosti, 
d) průběžné hodnocení bezpečnosti a 
e) zvláštní hodnocení bezpečnosti. 
(3) Zvláštní hodnocení bezpečnosti musí být provedeno 
a) před provedením změny při využívání jaderné energie, 
b) v případě radiační mimořádné události na jaderném zařízení nebo na 
jiném jaderném zařízení podobného typu, 
c) stanoví-li tak Úřad rozhodnutím v souladu s požadavky mezinárodní 
smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo předpisu Euratomu, 
nebo 
d) při podezření na snížení úrovně jaderné bezpečnosti, radiační 
ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání 
radiační mimořádné události a zabezpečení. 
(4) Hodnocení bezpečnosti musí být využíváno k hodnocení 
významných informací o riziku využívání jaderné energie a k přijetí 
takových opatření, aby se předešlo snížení úrovně jaderné bezpečnosti, 
radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 
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zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. 
(5) Hodnocením bezpečnosti musí být ověřeno, zda jsou zavedena 
opatření pro předcházení vzniku havarijních podmínek a ke zmírňování 
jejich následků včetně ochrany do hloubky. 
(6) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) pravidla provádění hodnocení bezpečnosti a jednotlivých typů 
hodnocení a lhůty, v nichž jsou prováděny, 
b) způsob dokumentování hodnocení bezpečnosti a jednotlivých typů 
hodnocení a obsah dokumentace hodnocení bezpečnosti a jednotlivých 
typů hodnocení, 
c) způsob využití hodnocení bezpečnosti. 
 

  263/2016   §29 odst.3 
písm.b) 

(3) Osoba podle odstavce 1 je v rámci systému řízení povinna 
b) plánovaně řídit a provádět procesy a činnosti tak, aby účinně 
přispívaly k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, 
radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, 
 

  

  263/2016   §29 odst.3 
písm.g) 

(3) Osoba podle odstavce 1 je v rámci systému řízení povinna 
g) plánovat zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační 
ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání 
radiační mimořádné události a zabezpečení a toto plánování 
dokumentovat, 
 

  

  263/2016   §29 odst.3 
písm.j) 

(3) Osoba podle odstavce 1 je v rámci systému řízení povinna 
j) integrovat všechny požadavky, které mohou sloužit k zajišťování 
a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 
události a zabezpečení. 
 

  

  162/2017 §3 (1) Hodnocení bezpečnosti musí být prováděno podle aktuálních 
a praktickou aplikací prověřených metodik v souladu se stávající úrovní 
vědy a techniky a správnou praxí. 
(2) Hodnocení bezpečnosti musí zohlednit změny způsobilé ovlivnit 
jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události 
a zabezpečení, ke kterým dojde v průběhu životního cyklu jaderného 
zařízení. 
(3) Hodnocení bezpečnosti musí zohlednit nové poznatky z provozních 
zkušeností a informace o rizicích a následcích využívání jaderné energie 
relevantní z hlediska jaderné bezpečnosti, které by mohly významně 
ovlivnit hodnocení bezpečnosti. 
(4) Při postupu podle odstavců 2 a 3 musí být uplatněn odstupňovaný 
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přístup podle vlivu zohledňovaných skutečností na jadernou bezpečnost, 
radiační ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, 
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. 
 

  162/2017 §4 odst.1 (1) Deterministickým hodnocením bezpečnosti musí být prokazována 
přijatelnost důsledků odezvy jaderného zařízení a jeho systémů, 
konstrukcí a komponent a pracovníků na iniciační události z hlediska 
jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti a zvládání 
radiační mimořádné události. 
 

  

  162/2017 §4 odst.2 (2) Deterministickým hodnocením bezpečnosti musí být posouzena 
a) schopnost jaderného zařízení zajistit plnění principů bezpečného 
využívání jaderné energie, 
b) odolnost, spolehlivost a účinnost bezpečnostních systémů a dalších 
systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou bezpečnost 
v podmínkách, pro které jsou určeny, a 
c) schopnost pracovníků zajistit plnění základních bezpečnostních funkcí 
jaderného zařízení. 
 

  

  162/2017 §5 odst.1 (1) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti musí zahrnovat 
a) 1. úroveň pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, v jejímž 
rámci musí být prováděna analýza projektu jaderného zařízení a jeho 
provozu, včetně předcházejících fází životního cyklu, tak, aby byl 
odhalen sled událostí, které mohou vést k poškození jaderného paliva 
nebo systému, konstrukce nebo komponenty obsahující jiné radioaktivní 
látky vyskytující se v tomto zařízení a stanovena frekvence výskytu za 
rok, s níž může dojít k takovému poškození v důsledku sledu těchto 
událostí, a 
b) 2. úroveň pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, v jejímž 
rámci musí být prováděna analýza chronologického rozvoje následků 
poškození jaderného paliva a jiných systémů, konstrukcí nebo 
komponent s obsahem radioaktivních látek vyskytujících se v jaderném 
zařízení, odhalených v rámci 1. úrovně pravděpodobnostního hodnocení 
bezpečnosti, včetně kvantitativního hodnocení fenoménů z toho 
vyplývajících; v rámci 2. úrovně pravděpodobnostního hodnocení 
bezpečnosti musí být odhaleny způsoby, jimiž se uniklé radioaktivní 
látky mohou šířit do životního prostředí. 
 

  

  162/2017 §5 odst.3 (3) V rámci pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti musí být 
vytvořen model pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, který 
musí být založen na realistickém modelování průběhu rozvoje vnitřních 
a vnějších iniciačních událostí. 
 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBBQDVS7H)



Srovnávací tabulka pro posouzení transpozice předpisu Evropské unie  V. 

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                       str. 54 z 89   

Celex:  32011L0070 Lhůta pro implementaci 23. 8. 2015 Úřední věstník                     L 199 2011 Gestor SÚJB Zpracoval (jméno+datum): Lucie Hertlová, 01. 04. 2019 
Název: 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 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Štěpán Kochánek, 01. 04. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

  162/2017 §7 písm.c) Na základě modelu pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti musí 
být 
c) proveden výpočet frekvence výskytu velkého časného úniku 
radioaktivních látek za rok zahrnující 
1. celkovou frekvenci výskytu, 
2. frekvenci výskytu pro jednotlivé dílčí provozní stavy a 
3. frekvenci výskytu pro jednotlivé skupiny iniciačních událostí, 
 

  

  162/2017 §9 odst.1 (1) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti musí být provedeno do 12 
měsíců od provedení změny při využívání jaderné energie, a to 
v částech, které by mohly být touto změnou ovlivněny, jde-li o změnu 
s vlivem na 
a) vlastnosti území k umístění jaderného zařízení, 
b) skutečný stav a provoz jaderného zařízení po provedené změně 
projektu jaderného zařízení nebo změně způsobu testování a údržby 
jaderného zařízení, 
c) aktuální stav vnitřních předpisů, 
d) údaje potřebné ke stanovení spolehlivosti systémů, konstrukcí 
a komponent a pravděpodobností výskytu jednotlivých lidských chyb, 
založené zejména na získání specifických provozních údajů z jaderného 
zařízení nebo jaderného zařízení podobného typu, 
e) aktuální technické informace o stavu jaderného zařízení, nebo 
f) aktuální informace o vlastnostech a chování jaderného zařízení při 
provozní události, včetně radiační mimořádné události. 
 

  

  162/2017 §9 odst.2 (2) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti musí být provedeno 
souhrnně nejméně jednou za 5 let provozu jaderného zařízení. 
 

  

  162/2017 §10 odst.1 (1) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti musí být využíváno 
během životního cyklu jaderného zařízení při hodnocení významných 
informací o riziku a následcích využívání jaderné energie, při 
přehodnocování stávající úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany 
a zvládání radiační mimořádné události a při přijímání opatření 
k předcházení snížení jejich úrovně a k jejich zlepšování. 
 

  

  162/2017 §10 odst.3 (3) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti musí být využíváno 
k určování priorit při plánování opatření ke zvyšování úrovně jaderné 
bezpečnosti, radiační ochrany a zvládání radiační mimořádné události. 
Při tomto plánování musí být kladen důraz na opatření s významným 
dopadem na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, zvládání radiační 
mimořádné události a zabezpečení. 
 

  

  162/2017 §12 Dokumentace pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti musí   
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obsahovat 
a) popis rozsahu pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, 
b) popis použité metodiky a dokumentaci zajištění kvality 
pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, 
c) informace o hodnoceném jaderném zařízení potřebné pro provedení 
pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, 
d) seznam dílčích provozních stavů jaderného zařízení, do nichž byly 
pro účely pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti rozděleny 
všechny provozní režimy jaderného zařízení, a popis procesu jejich 
stanovení, 
e) popis procesu výběru a seskupování iniciačních událostí, jejich 
seznam a popis jednotlivých skupin iniciačních událostí s ročními 
frekvencemi jejich vzniku, včetně analýzy těchto frekvencí, a dále 
přiřazení jednotlivých skupin iniciačních událostí k jednotlivým dílčím 
provozním stavům jaderného zařízení, do nichž byl pro účely provedení 
pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti rozdělen provoz tohoto 
zařízení, 
f) popis sestrojených stromů událostí, včetně použitých předpokladů 
a kritérií, podle § 6 odst. 1 písm. h), 
g) seznam chyb způsobených lidským faktorem zahrnutých 
v pravděpodobnostním hodnocení bezpečnosti a popis jejich analýzy, 
h) seznam údajů potřebných ke stanovení spolehlivosti systémů, 
konstrukcí a komponent, které byly použity pro modelování selhání 
zařízení a jeho oprav, údržby a testování, a popis jejich analýzy, 
i) seznam poruch ze společné příčiny a popis jejich analýzy, 
j) popis řešení zacyklení v modelu pravděpodobnostního hodnocení 
bezpečnosti, 
k) seznam hlavních předpokladů použitých při provádění 
pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti a omezení modelu 
pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, 
l) popis analýzy systémů a sestrojených stromů poruch, včetně použitých 
předpokladů, 
m) popis vztahů mezi 1. a 2. úrovní pravděpodobnostního hodnocení 
bezpečnosti, 
n) popis analýzy radiační mimořádné události vedoucí k úniku 
radioaktivní látky z jaderného zařízení, která přináší nejvýznamnější 
příspěvek k riziku představovanému jaderným zařízením, 
o) vymezení kategorií úniků radioaktivního materiálu uvolněného do 
okolí jaderného zařízení podle velikosti a jejich časové úrovně, 
p) popis a charakteristiku množství radioaktivního materiálu uvolněného 
do okolí jaderného zařízení v závislosti na kategorii úniku podle 
písmene o), 
q) popis hlavních výsledků 1. a 2. úrovně pravděpodobnostního 
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hodnocení bezpečnosti podle § 7, 
r) výsledky analýz citlivosti, 
s) výsledky analýz nejistot, 
t) závěry a doporučení pro možné zvýšení úrovně jaderné bezpečnosti, 
včetně zhodnocení účinnosti strategie zvládání těžkých havárií, a 
u) popis 1. a 2. úrovně pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti 
zahrnující pro každou úroveň 
1. pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti pro výkonové stavy, 
2. pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti pro nízkovýkonové 
a odstavné stavy a 
3. pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti pro jednotlivé vnitřní 
a vnější iniciační události. 

Čl. 7 odst. 3 V rámci udělování povolení pro zařízení nebo činnost se prokazování 
bezpečnosti vztahuje na přípravu a provádění této činnosti a na vývoj, 
provoz a vyřazení tohoto zařízení z provozu nebo na uzavření úložiště, 
jakož i na období po uzavření úložiště.  
 
Rozsah prokazování bezpečnosti je úměrný složitosti operace a závažnosti 
nebezpečí, které radioaktivní odpad a vyhořelé palivo, jakož i zařízení 
nebo činnost představuje. Proces udělování povolení přispěje k bezpečnosti 
zařízení nebo činnosti za běžných provozních podmínek, při 
předpokládaných provozních událostech a projektových nehodách. 
Poskytne požadovanou jistotu ohledně bezpečnosti zařízení nebo činnosti.  
 
Jsou zavedena opatření pro předcházení haváriím a zmírňování jejich 
následků, včetně ověření fyzických bariér a administrativních ochranných 
postupů ze strany držitele oprávnění, které by musely selhat, aby 
pracovníci a obyvatelstvo byli významně ohroženi ionizujícím zářením. 
Tímto přístupem dojde k určení a omezení nejistot. 

263/2016 §16 odst.2  
písm.c) 

(2) Žádost o povolení musí být doložena, kromě dalších dokladů 
o splnění podmínek stanovených zákonem, 
c) je-li vyžadováno pojištění odpovědnosti za jadernou škodu, dokladem 
prokazujícím sjednání pojištění odpovědnosti za jadernou škodu nebo 
dokladem o jiném finančním zajištění, 
 

PT  

  263/2016 §16 odst.2  
písm.d) 

(2) Žádost o povolení musí být doložena, kromě dalších dokladů 
o splnění podmínek stanovených zákonem, 
d) požadovanou dokumentací pro povolovanou činnost a 
 

  

  263/2016 §16 odst.2  
písm.e) 

(2) Žádost o povolení musí být doložena, kromě dalších dokladů 
o splnění podmínek stanovených zákonem, 
e) v případě, že při povolované činnosti má vznikat radioaktivní odpad, 
dokladem o zajištění bezpečného nakládání s radioaktivním odpadem 
včetně financování tohoto nakládání. 
 

  

  263/2016  
 

§24 odst.2 (2) Výčet dokumentace pro povolovanou činnost je uveden v příloze č. 1 
tohoto zákona.  
 

  

  263/2016 §24 odst.7 (7) Prováděcí právní předpis stanoví požadavky na obsah dokumentace   
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pro povolovanou činnost. 
 

  263/2016  
 

Příloha č.1, 
oddíl č. I. 

1. Činnosti související s využíváním jaderné energie 
a) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je umístění 
jaderného zařízení, je následující: 
1. program systému řízení, 
2. zadávací bezpečnostní zpráva, 
3. analýza potřeb a možnosti zajištění fyzické ochrany, 
4. záměr zajištění monitorování výpustí z jaderného zařízení, 
5. program monitorování, 
6. záměr zajištění zvládání radiační mimořádné události, 
7. návrh koncepce bezpečného ukončení provozu, 
8. popis způsobu zajišťování kvality přípravy realizace výstavby, 
9. zásady zajišťování kvality následujících etap životního cyklu 
jaderného zařízení. 
b) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je výstavba 
jaderného zařízení, je následující: 
1. program systému řízení, 
2. limity a podmínky, 
3. program kontrol pro etapu výstavby, 
4. předběžná bezpečnostní zpráva, 
5. seznam vybraných zařízení včetně zařazení vybraných zařízení 
do bezpečnostních tříd, 
6. seznam činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti 
a popis systému vzdělávání, odborné přípravy a výcviku pracovníků 
včetně popisu kvalifikace pracovníků, 
7. popis systému přípravy vybraných pracovníků, 
8. program výstavby jaderného zařízení včetně harmonogramu, 
9. předběžný plán uvádění jaderného zařízení do provozu, 
10. předběžné pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti, 
11. předběžný plán zajištění fyzické ochrany, 
12. koncepce bezpečného ukončení provozu povolovaného 
zařízení včetně způsobu nakládání se vzniklým radioaktivním odpadem, 
13. program monitorování, 
14. analýza a hodnocení radiační mimořádné události pro období 
od zahájení výstavby jaderného zařízení do zahájení jeho vyřazování 
z provozu, 
15. vnitřní havarijní plán, 
16. stanovení zóny havarijního plánování, 
17. předběžný program řízeného stárnutí, 
18. doklad o zajištění financování nakládání s radioaktivním 
odpadem, bude-li při činnosti vznikat, 
19. vyhodnocení zajišťování kvality při přípravě výstavby 
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jaderného zařízení, 
20. popis způsobu zajišťování kvality realizace výstavby, 
21. zásady zajišťování kvality etap životního cyklu jaderného 
zařízení následujících po výstavbě. 
Dokumentaci uvedenou v bodech 2, 3, 5, 11, 13, 15 a 16 schvaluje Úřad. 
c) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je první 
fyzikální spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem, je 
následující: 
1. program systému řízení, 
2. limity a podmínky, 
3. program provozních kontrol, 
4. provozní bezpečnostní zpráva pro první fyzikální spouštění 
jaderného zařízení s jaderným reaktorem, 
5. seznam vybraných zařízení včetně zařazení vybraných zařízení 
do bezpečnostních tříd, 
6. seznam činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti 
a popis systému vzdělávání, odborné přípravy a výcviku pracovníků 
včetně popisu kvalifikace pracovníků, 
7. popis systému přípravy vybraných pracovníků, 
8. neutronově-fyzikální charakteristiky aktivní zóny jaderného 
reaktoru, 
9. průkaz úspěšného dokončení výstavby a průkaz připravenosti 
zařízení, pracovníků a vnitřních předpisů k následující etapě životního 
cyklu jaderného zařízení, 
10. program fyzikálního spouštění včetně harmonogramu, 
11. pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti, 
12. plán zajištění fyzické ochrany, 
13. vyjádření o provedení všech prověření zajištění připravenosti 
k odezvě na radiační mimořádnou událost v zóně havarijního plánování 
podle § 156 odst. 2 písm. c) až g), 
14. předprovozní program řízeného stárnutí, 
15. doklad o zajištění bezpečného nakládání s radioaktivním 
odpadem včetně financování tohoto nakládání, bude-li radioaktivní 
odpad při činnosti vznikat, 
16. vyhodnocení kvality vybraných zařízení, 
17. havarijní provozní předpisy, 
18. návody pro zvládání těžkých havárií. 
Dokumentaci uvedenou v bodech 2, 3, 5 a 12 schvaluje Úřad. 
d) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je první 
energetické spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem, je 
následující: 
1. program systému řízení, 
2. limity a podmínky, 
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3. program provozních kontrol, 
4. provozní bezpečnostní zpráva, 
5. seznam vybraných zařízení včetně zařazení vybraných zařízení 
do bezpečnostních tříd, 
6. seznam činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti 
a popis systému vzdělávání, odborné přípravy a výcviku pracovníků 
včetně popisu kvalifikace pracovníků, 
7. popis systému přípravy vybraných pracovníků, 
8. neutronově-fyzikální charakteristiky jaderného reaktoru, 
9. průkaz úspěšného dokončení fyzikálního spouštění a průkaz 
připravenosti zařízení, pracovníků a vnitřních předpisů k provozu 
jaderného zařízení, 
10. program prvního energetického spouštění jaderného zařízení 
s jaderným reaktorem a zkušebního provozu včetně harmonogramu, 
11. pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti, 
12. plán zajištění fyzické ochrany, 
13. provozní program řízeného stárnutí pro první energetické 
spouštění a zkušební provoz jaderného zařízení s jaderným reaktorem, 
14. doklad o zajištění bezpečného nakládání s radioaktivním 
odpadem včetně financování tohoto nakládání, bude-li radioaktivní 
odpad při činnosti vznikat, 
15. vyjádření o ověření data exspirace antidot k jódové profylaxi 
distribuovaných podle § 156 odst. 2 písm. d), 
16. havarijní provozní předpisy, 
17. návody pro zvládání těžkých havárií. 
Dokumentaci uvedenou v bodech 2, 3, 5 a 12 schvaluje Úřad. 
e) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je uvádění do 
provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoru, je následující: 
1. program systému řízení, 
2. limity a podmínky, 
3. program provozních kontrol, 
4. provozní bezpečnostní zpráva, 
5. seznam vybraných zařízení včetně zařazení vybraných zařízení 
do bezpečnostních tříd, 
6. seznam činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti 
a popis systému vzdělávání, odborné přípravy a výcviku pracovníků 
včetně popisu kvalifikace pracovníků, 
7. průkaz úspěšného dokončení výstavby a průkaz připravenosti 
zařízení, pracovníků a vnitřních předpisů na provoz jaderného zařízení, 
8. program uvádění jaderného zařízení do provozu včetně 
harmonogramu, 
9. plán zajištění fyzické ochrany, 
10. plán vyřazování z provozu pro jiné jaderné zařízení než 
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úložiště radioaktivního odpadu, 
11. plán vyřazování z provozu a uzavření úložiště radioaktivního 
odpadu pro úložiště radioaktivního odpadu, 
12. odhad nákladů na vyřazování z provozu, 
13. program provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoru, 
14. doklad o zajištění bezpečného nakládání s radioaktivním 
odpadem včetně financování tohoto nakládání, bude-li radioaktivní 
odpad při činnosti vznikat, 
15. popis systému přípravy vybraných pracovníků. 
Dokumentaci uvedenou v bodech 2, 3, 5, 9, 10 a 11 schvaluje Úřad. 
f) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je provoz 
jaderného zařízení, je následující: 
1. program systému řízení, 
2. limity a podmínky, 
3. program provozních kontrol, 
4. provozní bezpečnostní zpráva, 
5. seznam vybraných zařízení včetně zařazení vybraných zařízení 
do bezpečnostních tříd, 
6. neutronově-fyzikální charakteristiky aktivní zóny jaderného 
reaktoru, 
7. seznam činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti 
a popis systému vzdělávání, odborné přípravy a výcviku pracovníků 
včetně popisu kvalifikace pracovníků, 
8. popis systému přípravy vybraných pracovníků, 
9. průkaz připravenosti zařízení, pracovníků a vnitřních předpisů 
na provoz jaderného zařízení, 
10. vyhodnocení výsledků prvního energetického spouštění 
jaderného zařízení s jaderným reaktorem, 
11. vyhodnocení výsledků zkušebního provozu při prvním 
povolení k provozu jaderného zařízení, 
12. program provozu včetně harmonogramu, 
13. pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti, 
14. plán zajištění fyzické ochrany, 
15. plán vyřazování z provozu, 
16. odhad nákladů na vyřazování z provozu, 
17. provozní program řízeného stárnutí, 
18. doklad o zajištění bezpečného nakládání s radioaktivním 
odpadem včetně financování tohoto nakládání, bude-li radioaktivní 
odpad při činnosti vznikat, 
19. havarijní provozní předpisy, 
20. návody pro zvládání těžkých havárií. 
Dokumentaci uvedenou v bodech 2, 3, 5, 14 a 15 schvaluje Úřad. 
g) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou jsou jednotlivé 
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Poznámka 
 

etapy vyřazování z provozu jaderného zařízení, je následující: 
1. program systému řízení, 
2. limity a podmínky, 
3. bezpečnostní zpráva k vyřazování z provozu jaderného 
zařízení, 
4. harmonogram vyřazování z provozu jaderného zařízení, 
5. návrh organizační přípravy a personálního zajištění vyřazování 
z provozu jaderného zařízení, 
6. plán zajištění fyzické ochrany, 
7. analýza a hodnocení radiační mimořádné události pro 
vyřazování z provozu jaderného zařízení, 
8. program monitorování, 
9. vnitřní havarijní plán, 
10. úprava zóny havarijního plánování, 
11. vyřazovací program řízeného stárnutí, 
12. doklad o zajištění bezpečného nakládání s radioaktivním 
odpadem včetně financování tohoto nakládání, bude-li radioaktivní 
odpad při činnosti vznikat, 
13. průkaz o zajištění dostatečného množství finančních 
prostředků k vyřazování z provozu, 
14. podmínky dalšího využití území a systémů, konstrukcí nebo 
komponent, není-li možné úplné vyřazení. 
Dokumentaci uvedenou v bodech 2, 6 a 8 až 10 schvaluje Úřad. 
h) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je provedení 
změny ovlivňující jadernou bezpečnost, technickou bezpečnost 
a fyzickou ochranu jaderného zařízení, je následující: 
1. program systému řízení, 
2. popis a odůvodnění změny, 
3. časový harmonogram realizace změny, 
4. návrh aktualizace dokumentace pro jinou povolovanou 
činnost, je-li změnou ovlivněna, 
5. hodnocení vlivu změny na jadernou bezpečnost, technickou 
bezpečnost a zabezpečení, 
6. doklad o zajištění bezpečného nakládání s radioaktivním 
odpadem včetně financování tohoto nakládání, bude-li radioaktivní 
odpad při činnosti vznikat. 
 

  263/2016 §156 (1) Držitel povolení je povinen 
a) neprodleně seznámit se schváleným vnitřním havarijním plánem 
všechny osoby tímto plánem dotčené, včetně osoby provozující objekt 
nebo zařízení, které může být radiační mimořádnou událostí vzniklou při 
činnosti, k níž bylo držiteli povolení vydáno povolení, ovlivněno nebo 
zasaženo (dále jen "sousedící osoba"), a osob podle vnitřního 
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Ustanovení 
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Poznámka 
 

havarijního plánu určených k odezvě na radiační mimořádnou událost, 
b) neprodleně seznámit s vypracovanou zásahovou instrukcí fyzické 
osoby touto instrukcí dotčené, 
c) neprodleně seznámit se schváleným havarijním řádem všechny osoby 
určené k zajištění přepravy a fyzické osoby tímto řádem určené 
k provedení zásahu, 
d) sdílet informace nutné pro řízení a provedení odezvy na radiační 
mimořádnou událost v rámci povolené činnosti se sousedící osobou, je-li 
také držitelem povolení podle tohoto zákona, 
e) zajistit systém vzdělávání fyzických osob dotčených zásahovou 
instrukcí, vnitřním havarijním plánem nebo havarijním řádem v oblasti 
zvládání radiační mimořádné události, 
f) pravidelně prověřovat připravenost k odezvě na radiační mimořádnou 
událost nácvikem, havarijním cvičením a ověřováním funkčnosti 
technických prostředků podle vnitřního havarijního plánu, zásahové 
instrukce a havarijního řádu; prověření připravenosti k odezvě na 
radiační mimořádnou událost musí být prováděno na základě ročního 
plánu a hodnoceno, a 
g) zajistit soulad sledovaných veličin a parametrů svého programu 
monitorování výpustí a programu monitorování okolí s monitorovací 
úrovní stanovenou ve vnitřním havarijním plánu. 
(2) Držitel povolení k vykonávání činností souvisejících s využíváním 
jaderné energie a k vykonávání činností v rámci expozičních situací, 
k nimž je stanovena zóna havarijního plánování, je povinen 
a) spolupracovat s orgány státní správy a územní samosprávy 
a zasahujícími složkami integrovaného záchranného systému na zajištění 
připravenosti k odezvě na radiační mimořádnou událost při radiační 
havárii v zóně havarijního plánování, 
b) předávat podklady ke zpracování 
1. vnějšího havarijního plánu Hasičskému záchrannému sboru České 
republiky a krajskému úřadu, 
2. národního radiačního havarijního plánu Úřadu a Ministerstvu vnitra, 
c) zajistit systémy monitorování radiační situace v areálu jaderného 
zařízení a v zóně havarijního plánování a podílet se na zajištění 
monitorování radiační situace na území České republiky podle § 149 
odst. 2 písm. b), 
d) zajistit ve spolupráci s příslušným krajským úřadem nebo Hasičským 
záchranným sborem České republiky vybavení obyvatelstva a složek 
integrovaného záchranného systému zasahujících při radiační havárii 
v zóně havarijního plánování antidoty k jódové profylaxi, 
e) poskytovat obyvatelstvu v zóně havarijního plánování základní 
informace pro případ radiační havárie a pravidelně je aktualizovat; 
základní informace pro případ radiační havárie lze poskytnout nebo 
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aktualizovat jen na základě souhlasného vyjádření Úřadu, Hasičského 
záchranného sboru České republiky a hejtmana kraje, 
f) zajistit systém vyrozumění dotčených orgánů, 
g) pořídit, udržovat a provozovat v zóně havarijního plánování koncové 
prvky varování 20), 
h) ověřovat cvičením a taktickým cvičením 21) ve spolupráci 
s příslušnými orgány veřejné správy a složkami integrovaného 
záchranného systému správnost, účinnost a vzájemný soulad vnitřního 
havarijního plánu a vnějšího havarijního plánu a jejich soulad 
s národním radiačním havarijním plánem, 
i) podílet se na vyhodnocování cvičení a taktického cvičení podle 
písmene h) a na základě výsledku vyhodnocení přijmout opatření 
k nápravě zjištěného nedostatku, 
j) neprodleně informovat Úřad o předání podkladů ke zpracování 
vnějšího havarijního plánu krajskému úřadu a Hasičskému záchrannému 
sboru České republiky a o jejich obsahu a 
k) vypracovat výroční zprávu o zajištění připravenosti k odezvě na 
radiační mimořádnou událost při činnostech, které držitel povolení 
vykonává, a předat ji do 31. ledna následujícího kalendářního roku 
Úřadu. 
(3) Míru podílu držitele povolení k vykonávání činností souvisejících 
s využíváním jaderné energie a k vykonávání činností v rámci 
expozičních situací, k nimž je stanovena zóna havarijního plánování, na 
činnostech podle odstavce 2 písm. e) a g), s výjimkou udržování 
a provozování koncových prvků varování, stanoví pro příslušný 
kalendářní rok dohoda mezi držitelem povolení a zpracovatelem 
vnějšího havarijního plánu po projednání návrhu dohody bezpečnostní 
radou kraje. 
(4) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) způsob a četnost ověřování vnitřního havarijního plánu, národního 
radiačního havarijního plánu, zásahové instrukce a havarijního řádu 
a funkčnosti technických prostředků, 
b) způsob a četnost ověřování účinnosti a vzájemného souladu vnitřního 
havarijního plánu, vnějšího havarijního plánu a národního radiačního 
havarijního plánu, 
c) požadavky na zajištění připravenosti k odezvě na radiační 
mimořádnou událost v zóně havarijního plánování, 
d) obsah základních informací pro případ radiační havárie, jejich formu 
a rozsah a způsob jejich aktualizace, 
e) obsah výroční zprávy o zajištění připravenosti k odezvě na radiační 
mimořádnou událost. 
 

  263/2016 §157 (1) Odezva na radiační mimořádnou událost prováděná vně areálu   
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jaderného zařízení nebo pracoviště se zdroji ionizujícího záření je 
součástí opatření a postupů při řešení mimořádné události nebo krizové 
situace podle jiného právního předpisu 22). 
(2) Držitel povolení je povinen zajistit odezvu na radiační mimořádnou 
událost vzniklou při jím vykonávaných činnostech podle příslušného 
vnitřního havarijního plánu, havarijního řádu nebo zásahové instrukce, 
pokud se vnitřní havarijní plán nevypracovává, a to 
a) zahájit neprodleně odezvu na radiační mimořádnou událost, dojde-li 
k překročení nejvyšší monitorovací úrovně, a průběh odezvy na radiační 
mimořádnou událost zaznamenávat, 
b) neprodleně varovat fyzickou osobu nacházející se v areálu jaderného 
zařízení nebo v prostorách pracoviště se zdrojem ionizujícího záření, 
realizovat opatření k její ochraně a informovat o nich Úřad a v případě 
vzniku radiační nehody spojené s podezřením na možný únik 
radioaktivních látek nebo šíření ionizujícího záření z areálu jaderného 
zařízení nebo pracoviště se zdrojem ionizujícího záření nebo radiační 
havárie informovat také další dotčené orgány a osoby stanovené 
vnitřním havarijním plánem nebo havarijním řádem; součástí varování 
musí být v případě vzniku radiační havárie i návrh na zavedení 
neodkladných ochranných opatření, 
c) neprodleně vyrozumět o vzniku nebo podezření na vznik radiační 
mimořádné události Úřad a v případě radiační nehody spojené 
s podezřením na možný únik radioaktivních látek nebo šíření 
ionizujícího záření z areálu jaderného zařízení nebo pracoviště se 
zdrojem ionizujícího záření nebo radiační havárie neprodleně vyrozumět 
také místně příslušné starosty obcí s rozšířenou působností a místně 
příslušného hejtmana kraje prostřednictvím územně příslušného 
operačního střediska Hasičského záchranného sboru České republiky, 
další dotčené orgány stanovené vnitřním havarijním plánem nebo 
havarijním řádem a sousedící osoby, 
d) ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem České republiky 
neprodleně zahájit při vzniku nebo podezření na vznik radiační havárie 
varování obyvatelstva v zóně havarijního plánování a zajistit neprodlené 
odvysílání tísňové informace 23); součástí informace je pokyn 
k zavedení neodkladných ochranných opatření formou ukrytí a použití 
jódové profylaxe, 
e) kontrolovat, vyhodnocovat a regulovat ozáření fyzických osob 
podílejících se na průběhu odezvy na radiační mimořádnou událost 
v areálu jaderného zařízení nebo v prostorách pracoviště se zdrojem 
ionizujícího záření, 
f) navrhnout hejtmanovi kraje zavedení neodkladného opatření 
k ochraně obyvatelstva v zóně havarijního plánování formou evakuace 
podle průběhu nebo předpokládaného vývoje radiační havárie a podle 
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výsledků monitorování radiační situace prováděného podle písmene j), 
g) předávat Úřadu údaje pro hodnocení radiační havárie a pro prognózu 
jejího vývoje, včetně údajů o meteorologické situaci v místě vzniku 
radiační havárie, 
h) informovat o činnostech jím vykonávaných v průběhu odezvy na 
radiační mimořádnou událost při radiační nehodě nebo radiační havárii 
Úřad a o činnostech jím vykonávaných v průběhu odezvy na radiační 
mimořádnou událost při radiační nehodě spojené s podezřením na 
možný únik radioaktivních látek nebo šíření ionizujícího záření z areálu 
jaderného zařízení nebo pracoviště se zdrojem ionizujícího záření nebo 
radiační havárii Hasičský záchranný sbor České republiky a další 
dotčené orgány a osoby stanovené vnitřním havarijním plánem nebo 
havarijním řádem, 
i) v případě radiační havárie neprodleně informovat obyvatelstvo touto 
radiační havárií dotčené o skutečnostech radiační havárie a jejím 
předpokládaném vývoji, 
j) zajistit monitorování radiační situace v zóně havarijního plánování 
podle příslušného programu monitorování při podezření na vznik 
radiační nehody nebo radiační havárie a podle pokynů Úřadu k němu, 
vydaných v návaznosti na vývoj expoziční situace, a předávat data 
z tohoto monitorování Úřadu, 
k) zajistit likvidaci následků radiační nehody v areálu jaderného zařízení 
nebo v prostorách pracoviště se zdrojem ionizujícího záření, 
l) zpracovat průběh odezvy na radiační mimořádnou událost 
zaznamenaný podle písmene a) ve formě zprávy o vzniku a průběhu 
radiační mimořádné události a zprávu předat Úřadu do 
1. 3 měsíců od vyhlášení v případě radiační havárie, nebo 
2. 1 měsíce od vyhlášení jiné radiační mimořádné události, 
m) evidovat a uchovávat záznam o průběhu odezvy na radiační 
mimořádnou událost a zprávu o vzniku a průběhu radiační mimořádné 
události po dobu nejméně 5 let od vyhlášení radiační mimořádné 
události nebo po dobu 30 let od vyhlášení v případě radiační havárie a 
n) spolupracovat na přípravě nápravy stavu po radiační havárii na území 
zasaženém radiační havárií. 
(3) Prováděcí právní předpis stanoví pravidla k zajištění odezvy na 
radiační mimořádnou událost podle odstavce 2. 
 

  162/2017 §3 (1) Hodnocení bezpečnosti musí být prováděno podle aktuálních 
a praktickou aplikací prověřených metodik v souladu se stávající úrovní 
vědy a techniky a správnou praxí. 
(2) Hodnocení bezpečnosti musí zohlednit změny způsobilé ovlivnit 
jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události 
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Poznámka 
 

a zabezpečení, ke kterým dojde v průběhu životního cyklu jaderného 
zařízení. 
(3) Hodnocení bezpečnosti musí zohlednit nové poznatky z provozních 
zkušeností a informace o rizicích a následcích využívání jaderné energie 
relevantní z hlediska jaderné bezpečnosti, které by mohly významně 
ovlivnit hodnocení bezpečnosti. 
(4) Při postupu podle odstavců 2 a 3 musí být uplatněn odstupňovaný 
přístup podle vlivu zohledňovaných skutečností na jadernou bezpečnost, 
radiační ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, 
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. 
 

  162/2017 §4 odst.1 (1) Deterministickým hodnocením bezpečnosti musí být prokazována 
přijatelnost důsledků odezvy jaderného zařízení a jeho systémů, 
konstrukcí a komponent a pracovníků na iniciační události z hlediska 
jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti a zvládání 
radiační mimořádné události. 
 

  

  162/2017 §4 odst.2 (2) Deterministickým hodnocením bezpečnosti musí být posouzena 
a) schopnost jaderného zařízení zajistit plnění principů bezpečného 
využívání jaderné energie, 
b) odolnost, spolehlivost a účinnost bezpečnostních systémů a dalších 
systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou bezpečnost 
v podmínkách, pro které jsou určeny, a 
c) schopnost pracovníků zajistit plnění základních bezpečnostních funkcí 
jaderného zařízení. 
 

  

  162/2017 §5 odst.1 (1) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti musí zahrnovat 
a) 1. úroveň pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, v jejímž 
rámci musí být prováděna analýza projektu jaderného zařízení a jeho 
provozu, včetně předcházejících fází životního cyklu, tak, aby byl 
odhalen sled událostí, které mohou vést k poškození jaderného paliva 
nebo systému, konstrukce nebo komponenty obsahující jiné radioaktivní 
látky vyskytující se v tomto zařízení a stanovena frekvence výskytu za 
rok, s níž může dojít k takovému poškození v důsledku sledu těchto 
událostí, a 
b) 2. úroveň pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, v jejímž 
rámci musí být prováděna analýza chronologického rozvoje následků 
poškození jaderného paliva a jiných systémů, konstrukcí nebo 
komponent s obsahem radioaktivních látek vyskytujících se v jaderném 
zařízení, odhalených v rámci 1. úrovně pravděpodobnostního hodnocení 
bezpečnosti, včetně kvantitativního hodnocení fenoménů z toho 
vyplývajících; v rámci 2. úrovně pravděpodobnostního hodnocení 
bezpečnosti musí být odhaleny způsoby, jimiž se uniklé radioaktivní 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBBQDVS7H)



Srovnávací tabulka pro posouzení transpozice předpisu Evropské unie  V. 

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                       str. 67 z 89   

Celex:  32011L0070 Lhůta pro implementaci 23. 8. 2015 Úřední věstník                     L 199 2011 Gestor SÚJB Zpracoval (jméno+datum): Lucie Hertlová, 01. 04. 2019 
Název: 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 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Štěpán Kochánek, 01. 04. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

látky mohou šířit do životního prostředí. 
 

  162/2017 §5 odst.3 (3) V rámci pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti musí být 
vytvořen model pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, který 
musí být založen na realistickém modelování průběhu rozvoje vnitřních 
a vnějších iniciačních událostí. 
 

  

  162/2017 §7 písm.c) Na základě modelu pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti musí 
být 
c) proveden výpočet frekvence výskytu velkého časného úniku 
radioaktivních látek za rok zahrnující 
1. celkovou frekvenci výskytu, 
2. frekvenci výskytu pro jednotlivé dílčí provozní stavy a 
3. frekvenci výskytu pro jednotlivé skupiny iniciačních událostí, 
 

  

  162/2017 §8 odst.1 (1) V modelu pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti musí být 
provedena 
a) analýza statistických nejistot souvisejících s údaji použitými v modelu 
pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti a potřebnými ke stanovení 
spolehlivosti systémů, konstrukcí a komponent a pravděpodobností nebo 
ročních frekvencí výskytu chyb pracovníků a 
b) analýza citlivosti veličin, které vykazují vysokou míru nejistoty, 
mohou mít významný vliv na výsledky pravděpodobnostního hodnocení 
bezpečnosti a jsou spojeny s 
1. výchozími předpoklady použitými při vytváření modelu 
pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, 
2. údaji použitými v modelu pravděpodobnostního hodnocení 
bezpečnosti potřebnými ke stanovení spolehlivosti systémů, konstrukcí 
a komponent pro plnění jejich předepsané funkce a 
3. údaji použitými v modelu pravděpodobnostního hodnocení 
bezpečnosti potřebnými ke stanovení pravděpodobností nebo ročních 
frekvencí výskytu chyb pracovníků. 
 

  

  162/2017 §8 odst.2 (2) Výsledky pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti musí být 
porovnány s pravděpodobnostními kritérii přijatelnosti k ověření, zda je 
s nimi jaderná bezpečnost v souladu. Při porovnávání výsledků 
pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti s pravděpodobnostními 
kritérii přijatelnosti musí být zohledněny výsledky provedených analýz 
citlivosti a analýz nejistot. 
 

  

  162/2017 §10 odst.1 (1) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti musí být využíváno 
během životního cyklu jaderného zařízení při hodnocení významných 
informací o riziku a následcích využívání jaderné energie, při 
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Poznámka 
 

přehodnocování stávající úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany 
a zvládání radiační mimořádné události a při přijímání opatření 
k předcházení snížení jejich úrovně a k jejich zlepšování. 
 

  162/2017 §10 odst.3 (3) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti musí být využíváno 
k určování priorit při plánování opatření ke zvyšování úrovně jaderné 
bezpečnosti, radiační ochrany a zvládání radiační mimořádné události. 
Při tomto plánování musí být kladen důraz na opatření s významným 
dopadem na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, zvládání radiační 
mimořádné události a zabezpečení. 

  

Čl. 7 odst. 4 Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec od držitelů povolení vyžadoval 
zavedení a provádění integrovaných systémů řízení, včetně zabezpečení 
jakosti, ve kterých je patřičně upřednostněn celý proces nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem a které jsou pravidelně 
ověřovány příslušným dozorným orgánem. 

263/2016 §29 (1) K zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační 
ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání 
radiační mimořádné události a zabezpečení musí být zaveden a udržován 
systém řízení 
a) držitelem povolení podle 
1. § 9 odst. 1, 
2. § 9 odst. 2 písm. a) až d), 
3. § 9 odst. 2 písm. f) bodu 7, provozuje-li pracoviště III. kategorie, 
4. § 9 odst. 3 a 4, 
5. § 9 odst. 6 písm. a), provádí-li odbornou přípravu a další odbornou 
přípravu vybraných pracovníků vykonávajících činnosti zvláště důležité 
z hlediska jaderné bezpečnosti, 
b) osobou projektující jaderné zařízení, 
c) osobou, která navrhuje nebo vyrábí vybrané zařízení nebo provádí 
jeho změnu, 
d) osobou, která připravuje, řídí a provádí výstavbu staveb 
a technologických celků, jež jsou součástí jaderného zařízení, 
e) osobou provádějící hodnocení bezpečnosti podle § 48 a 
f) osobou provádějící posouzení území k umístění jaderného zařízení 
podle § 47. 
(2) Odstupňovaný přístup při zavádění a udržování systému řízení musí 
odpovídat 
a) složitosti procesů a činností, které ovlivňují jadernou bezpečnost, 
radiační ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, 
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení (dále jen "procesy 
a činnosti"), jejich vstupů a výstupů a jejich významu z hlediska jaderné 
bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování 
radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, 
b) možným následkům neshody vykonávaných procesů a činností 
s dokumentovanými požadavky (dále jen "neshoda") a jejímu vlivu na 
jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události, 
zabezpečení a kvalitu výstupu z procesů a činností a 

PT  
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c) potřebnosti a přiměřenosti zdrojů pro procesy a činnosti, jejich vstupů 
a výstupů. 
(3) Osoba podle odstavce 1 je v rámci systému řízení povinna 
a) určit procesy a činnosti včetně procesů, u nichž nelze v plném rozsahu 
ověřit soulad jejich výstupu s požadavky na něj (dále jen "zvláštní 
procesy"), 
b) plánovaně řídit a provádět procesy a činnosti tak, aby účinně 
přispívaly k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, 
radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, 
c) dokumentovat systém řízení včetně procesů a činností a postupovat 
podle dokumentace systému řízení, 
d) určit organizační strukturu a vzájemné vztahy mezi organizačními 
jednotkami, pracovníky a jinými osobami, 
e) stanovit vnitřní orgány nebo pracovníky, kteří mají obecnou 
povinnost zajistit zavedení a udržování systému řízení, 
f) stanovit práva a povinnosti pracovníků a způsob komunikace mezi 
nimi tak, aby účinně přispívaly k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné 
bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování 
radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, 
g) plánovat zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační 
ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání 
radiační mimořádné události a zabezpečení a toto plánování 
dokumentovat, 
h) provádět změny systému řízení způsobem zajišťujícím integritu všech 
oblastí systému řízení, 
i) posuzovat účinnost systému řízení včetně procesů a činností a jejich 
změn a 
j) integrovat všechny požadavky, které mohou sloužit k zajišťování 
a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 
události a zabezpečení. 
(4) Osoba podle odstavce 1 je v rámci systému řízení povinna zajistit 
řízení neshody, kterým je soubor opatření k 
a) předcházení neshodě, 
b) odhalování neshody, 
c) neprodlené nápravě neshody a 
d) předcházení opakování neshody. 
(5) Osoba podle odstavce 1 je v rámci systému řízení povinna zajistit 
a využívat personální, technické, materiálové a finanční zdroje, včetně 
vhodného pracovního prostředí, které jsou nezbytné k zajišťování 
a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBBQDVS7H)



Srovnávací tabulka pro posouzení transpozice předpisu Evropské unie  V. 

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                       str. 70 z 89   

Celex:  32011L0070 Lhůta pro implementaci 23. 8. 2015 Úřední věstník                     L 199 2011 Gestor SÚJB Zpracoval (jméno+datum): Lucie Hertlová, 01. 04. 2019 
Název: 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 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Štěpán Kochánek, 01. 04. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

události a zabezpečení. 
(6) Osoba podle odstavce 1 je v rámci systému řízení povinna hledat 
možnosti jeho zlepšování a na základě takto nalezených možností 
systém řízení změnit opatřením, jehož průběh musí naplánovat, sledovat 
a dokumentovat a po provedení opatření ověřit jeho účinnost. 
(7) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) požadavky na zavedení, udržování a zlepšování systému řízení, 
b) obsah dokumentace systému řízení a způsob jejího vedení, 
c) pravidla provádění a řízení procesů a činností včetně zvláštních 
procesů, 
d) způsob plánování v systému řízení a rozsah a způsob provedení 
dokumentace tohoto plánování, 
e) postup provádění změn systému řízení, 
f) pravidla posuzování účinnosti systému řízení včetně procesů 
a činností a jejich změn, 
g) postupy řízení neshody. 
 

  263/2016 §30 (1) Osoba podle § 29 odst. 1 je v rámci systému řízení povinna stanovit 
požadavky na výběr a kvalifikaci dodavatele výrobku nebo služby a řídit 
a sledovat dodávky výrobků nebo služeb. 
(2) Dodavatelem výrobku nebo služby osobě podle § 29 odst. 1 může 
být jen osoba, která má zaveden a udržován systém řízení v souladu 
s požadavky tohoto zákona nebo jiným způsobem, který zajišťuje kvalitu 
procesů a činností a jejich výstupů v míře srovnatelné s požadavky 
tohoto zákona. 
(3) Procesy a činnosti dodavatele výrobku nebo služby musí mít úroveň 
kvality obdobnou procesům a činnostem osoby podle § 29 odst. 1. 
Výstup z procesu a činnosti dodavatele výrobku nebo služby může být 
osobou podle § 29 odst. 1 použit jen v případě, pokud je ve shodě 
s požadavky kladenými na něj technickou specifikací. 
(4) Osoba podle § 29 odst. 1 je v rámci systému řízení povinna 
pravidelně hodnotit systém řízení dodavatele, včetně procesů a činností 
a jejich výstupů, a jeho účinnost z hlediska zajištění jaderné bezpečnosti, 
radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. 
(5) Osoba podle § 29 odst. 1 je v rámci systému řízení povinna 
s dodavatelem výrobku nebo služby sjednat 
a) rozsah a způsob komunikace s dodavatelem výrobku nebo služby, 
b) opatření pro dohled nad dodavatelem výrobku nebo služby, 
c) požadavky na systém řízení dodavatele, včetně požadavků na procesy 
a činnosti, a jeho účinnost z hlediska zajištění jaderné bezpečnosti, 
radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, 
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d) požadavky na kvalifikaci pracovníků provádějících procesy a činnosti 
v systému řízení dodavatele, 
e) požadavky na pravidelné hodnocení systému řízení dodavatele, včetně 
procesů a činností a jejich výstupů, a jeho účinnosti z hlediska zajištění 
jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události 
a zabezpečení, 
f) způsob nakládání s výsledky hodnocení procesů a činností a jejich 
výstupů v systému řízení dodavatele a 
g) rozsah a způsob posouzení, zda dodávané výrobky nebo služby 
splňují ujednané požadavky. 
(6) Procesy a činnosti musí provádět pracovníci s kvalifikací 
odpovídající druhu a významu jimi prováděného procesu a činnosti tak, 
aby byla zajištěna jaderná bezpečnost, radiační ochrana, technická 
bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 
události a zabezpečení. 
(7) Osoba podle § 29 odst. 1 je povinna zavést systém řízení tak, aby 
jeho prostřednictvím byly trvale rozvíjeny a pravidelně hodnoceny 
vlastnosti a postoje osob vykonávajících činnosti související 
s využíváním jaderné energie a činnosti v rámci expozičních situací 
a vlastnosti a postoje jejich pracovníků zajišťující jaderné bezpečnosti, 
radiační ochraně, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení pozornost 
odpovídající jejich významu (dále jen "kultura bezpečnosti"). 
(8) Požadavky podle odstavců 1 až 5 se nevztahují na držitele povolení, 
který provozuje pracoviště nejvýše III. kategorie, provádí vyřazování 
z provozu takového pracoviště nebo provádí rekonstrukce nebo jiné 
změny ovlivňující jeho radiační ochranu. 
(9) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) způsob zajištění kvalifikace pracovníků provádějících procesy 
a činnosti, 
b) rozsah a způsob zajištění trvalého rozvíjení a pravidelného hodnocení 
kultury bezpečnosti. 
 

  263/2016 §200 odst.1 (1) Úřad vykonává kontrolu dodržování tohoto zákona, právních 
předpisů vydaných k jeho provedení a závazků plynoucích 
z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, pokud se 
vztahují k mírovému využívání jaderné energie a ionizujícího záření, 
naplňování rozhodnutí vydaných na základě tohoto zákona a plnění 
povinností stanovených zákonem o metrologii v případě měřidel 
určených nebo používaných pro měření ionizujícího záření 
a radioaktivních látek. 
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  263/2016 §200 odst.2 
písm.a) 

(2) Úřad kontroluje 
a) držitele povolení, registranty a ohlašovatele, 
 

  

  408/2016 §3 (1) Systém řízení musí být zaveden, udržován a zlepšován tak, aby 
a) bylo účinným způsobem dosahováno cíle, který směřuje k zajišťování 
a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 
události a zabezpečení, (dále jen "cíl systému řízení") a 
b) byly plněny všechny požadavky, které mohou sloužit k zajišťování 
a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 
události a zabezpečení, (dále jen "integrovaný požadavek"). 
(2) Osoba zavádějící systém řízení musí při rozhodování přednostně dbát 
o dosahování cíle systému řízení. 
(3) Procesy a činnosti v systému řízení musí být zavedeny tak, aby 
zajišťovaly dosahování cíle systému řízení a plnění integrovaných 
požadavků. 
(4) Procesy a činnosti v systému řízení musí být prováděny plánovaně 
a systematicky. 
(5) V systému řízení musí být 
a) vytvořeny podmínky pro udržování, zlepšování a hodnocení systému 
řízení, včetně jeho změn, 
b) zavedena opatření k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné 
bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování 
radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, 
c) zavedena opatření k zajišťování shody činností prováděných osobou 
zavádějící systém řízení s požadavky právních předpisů, 
d) integrované požadavky plněny ve vzájemném souladu tak, aby 
jaderná bezpečnost, radiační ochrana, technická bezpečnost, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události 
a zabezpečení byly trvale zajištěny, 
e) integrované požadavky vzájemně spojeny tak, aby jaderná 
bezpečnost, radiační ochrana, technická bezpečnost, monitorování 
radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení 
byly trvale zajištěny, 
f) v rámci organizační struktury stanoven způsob řízení a jednotlivé 
úrovně řízení, 
g) rozvíjena a udržována schopnost vedení pracovníků k zajišťování 
a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 
události a zabezpečení (dále jen "schopnost vedení") u pracovníka 
pověřeného řízením nebo se schopností vedení (dále jen "vůdčí 
pracovník") a 
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h) schopnost vedení rozvíjena a udržována na všech úrovních řízení tak, 
aby mohla být účinně uplatňována při dosahování cíle systému řízení 
a rozvíjení a hodnocení kultury bezpečnosti. 

Čl. 7 odst. 5 Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec od držitelů povolení 
vyžadoval, aby pro splnění svých povinností souvisejících s bezpečností 
při nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem stanovených 
v odstavcích 1 až 4 zajistili a udržovali odpovídající finanční a lidské 
zdroje. 

263/2016  §49 odst.1 
písm.a),  

(1) Držitel povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné 
energie je povinen 
a) zajistit a udržovat finanční a lidské zdroje potřebné k plnění 
povinností souvisejících s jadernou bezpečností, radiační ochranou, 
technickou bezpečností, monitorováním radiační situace, zvládáním 
radiační mimořádné události a zabezpečením, 
 

PT  

  263/2016 §29 odst.1 (1) K zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, 
radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení musí být zaveden 
a udržován systém řízení 
a) držitelem povolení podle 
1. § 9 odst. 1, 
2. § 9 odst. 2 písm. a) až d), 
4. § 9 odst. 3 a 4, 
 

  

  263/2016 §29 odst.5 (5) Osoba podle odstavce 1 je v rámci systému řízení povinna zajistit 
a využívat personální, technické, materiálové a finanční zdroje, včetně 
vhodného pracovního prostředí, které jsou nezbytné k zajišťování 
a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 
události a zabezpečení. 
 

  

Čl. 8 Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval od všech stran 
ujednání týkající se vzdělávání a odborné přípravy jejich zaměstnanců, 
jakož i činností v oblasti výzkumu a vývoje, které vyhovují potřebám 
vnitrostátního programu pro nakládání s vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem, za účelem získávání, zachovávání a dalšího 
rozvoje nezbytné odborné způsobilosti a dovedností. 

263/2016  §49 odst.1 
písm.n) 

(1) Držitel povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné 
energie je povinen 
n) stanovit kvalifikační požadavky pro činnosti důležité z hlediska 
jaderné bezpečnosti a zajistit systém vzdělávání, odborné přípravy 
a výcviku pracovníků, včetně evidence získané kvalifikace, a jejího 
ověřování s ohledem na význam jimi vykonávaných činností, 
 

PT  

  263/2016 §68 odst.1 
písm.o) 

(1) Držitel povolení vykonávající činnost v rámci plánované expoziční 
situace a registrant jsou povinni 
o) zajistit průběžné vzdělávání radiačního pracovníka, jeho znalosti 
ověřovat a toto průběžné vzdělávání dokumentovat, 
 

  

  263/2016 §30 odst.6 (6) Procesy a činnosti musí provádět pracovníci s kvalifikací 
odpovídající druhu a významu jimi prováděného procesu a činnosti tak, 
aby byla zajištěna jaderná bezpečnost, radiační ochrana, technická 
bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 
události a zabezpečení. 
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  263/2016 §30 odst.9 

písm.a) 
(9) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) způsob zajištění kvalifikace pracovníků provádějících procesy 
a činnosti, 
 

  

  263/2016 §33 odst.1 
 

(1) Držitel oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska 
jaderné bezpečnosti a radiační ochrany je povinen se účastnit další 
odborné přípravy. 
 

  

  234/2014 §107 (1) Prohlubováním vzdělání je vstupní vzdělávání, průběžné vzdělávání, 
vzdělávání představených a jazykové vzdělávání. Prohlubování vzdělání 
státního zaměstnance se zaměřuje na jeho další odborný růst v jím 
vykonávaném oboru služby včetně zdokonalování nebo získávání 
jazykových znalostí. 
(2) Prohlubování vzdělání státního zaměstnance se považuje za výkon 
služby, za který přísluší státnímu zaměstnanci plat. 
(3) Rozsah prohlubování vzdělání státního zaměstnance určuje služební 
orgán, přitom vychází z výsledku služebního hodnocení státního 
zaměstnance. 
(4) Náklady vynaložené na prohlubování vzdělání nese služební úřad. 
 

  

  234/2014 
ve znění 
144/2017 

§109 (1) Ke zvýšení vzdělání státního zaměstnance na náklady služebního 
úřadu včetně služebního volna k tomuto vzdělání je třeba povolení 
služebního orgánu. Zvýšením vzdělání se rozumí též jeho rozšíření. 
(2) Při zvyšování vzdělání státního zaměstnance studiem na vyšší 
odborné škole nebo vysoké škole anebo vysláním na studijní pobyt 
přísluší státnímu zaměstnanci služební volno s náhradou platu ve výši 
průměrného výdělku. 
(3) Rozsah úlev ve službě při zvýšení vzdělání státního zaměstnance se 
řídí § 232 odst. 1 zákoníku práce; větší rozsah úlev nelze povolit. 
(4) K účasti na přijímací zkoušce ke studiu přísluší státnímu zaměstnanci 
služební volno v nezbytně nutném rozsahu. 
(5) Náhrada platu nepřísluší za služební volno k účasti na 
a) přijímací zkoušce, 
b) opravné zkoušce, nebo 
c) promoci nebo podobném závěrečném ceremoniálu. 

  

Čl. 9 Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval dostupnost 
přiměřených finančních zdrojů, budou-li potřeba pro provádění 
vnitrostátních programů uvedených v článku 11, zejména pro nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, a to při řádném zohlednění 
odpovědnosti těch, kteří vyhořelé palivo a radioaktivní odpad vytvořili. 

263/2016 
 
 

§111 odst.1 
písm.d) 

(1) Držitel povolení k nakládání s radioaktivním odpadem nebo původce 
radioaktivního odpadu, nebyl-li radioaktivní odpad předán držiteli 
povolení k nakládání s radioaktivním odpadem, je povinen 
d) nést veškeré náklady spojené s nakládáním s radioaktivním odpadem 
po jeho uložení, včetně monitorování úložiště radioaktivního odpadu po 
uzavření úložiště radioaktivního odpadu a s potřebnými výzkumnými 
a vývojovými pracemi; tyto náklady jsou hrazeny formou poplatků na 

PT  
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Poznámka 
 

jaderný účet, který je veden u České národní banky (dále jen "jaderný 
účet"), 
 

  263/2016  §115 (1) Ministerstvo financí spravuje jaderný účet. Jaderný účet je součástí 
účtů státních finančních aktiv. Peněžní prostředky na jaderném účtu lze 
použít pouze podle tohoto zákona. 
(2) Příjmy jaderného účtu jsou zejména 
a) poplatky za ukládání radioaktivních odpadů, 
b) výnosy z operací s peněžními prostředky jaderného účtu na finančním 
trhu podle § 116, 
c) příjmy Správy, 
d) dotace, peněžní dary a granty. 
 

  

  263/2016 §116 (1) Peněžní prostředky na jaderném účtu je oprávněno investovat 
Ministerstvo financí. Při investování peněžních prostředků postupuje 
s odbornou péčí a bezpečným způsobem. 
(2) Investovat peněžní prostředky lze do 
a) státních dluhopisů vydaných Českou republikou, 
b) dluhopisů vydaných Českou národní bankou, nebo 
c) cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů představujících 
právo na splacení dlužné částky vydaných 
1. členským státem Evropské unie nebo Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj, jestliže stát, který je vydal, je hodnocen alespoň 
investičním stupněm ratingu vydaným ratingovou agenturou podle 
odstavce 6, 
2. centrální bankou státu podle bodu 1, 
3. Evropskou unií, Evropskou centrální bankou, Evropskou investiční 
bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj, Evropským fondem 
finanční stability nebo Evropským stabilizačním mechanismem, 
4. Mezinárodním měnovým fondem nebo Mezinárodní bankou pro 
obnovu a rozvoj, 
5. mezinárodní finanční organizací, jejímž členem je jeden nebo více 
států podle bodu 1 a tyto státy převzaly záruky za její dluhy, nebo 
6. osobou, za niž převzala záruku Česká republika, stát podle bodu 1 
nebo osoba podle bodu 3 nebo 4. 
(3) Cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír podle odstavce 2 může 
být obchodován pouze na evropském regulovaném trhu nebo 
zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. 
(4) Nelze investovat více než 15 % peněžních prostředků na jaderném 
účtu do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů podle 
odstavce 2, pokud byly vydány týmž emitentem. To neplatí, pokud je 
emitentem osoba podle odstavce 2 písm. a) nebo b). 
(5) S investičními nástroji podle odstavce 2 může Ministerstvo financí 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

obchodovat na vlastní účet, nakupovat je a prodávat je, a to samostatně 
nebo prostřednictvím osoby, která má dostatečné znalosti 
s obchodováním na příslušném trhu. 
(6) Při investování do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných 
papírů lze použít pouze rating vydaný ratingovou agenturou 
registrovanou nebo certifikovanou podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie o ratingových agenturách 15), pokud je tato ratingová 
agentura uvedena v seznamu zveřejňovaném na internetových stránkách 
Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy. 
 

  263/2016 §117 odst.1 (1) Příspěvek z jaderného účtu náleží obci, na jejímž katastrálním území 
je 
a) stanoveno průzkumné území pro ukládání radioaktivního odpadu 
v podzemních prostorech, 
b) stanoveno chráněné území pro ukládání radioaktivního odpadu 
v podzemních prostorech, 
c) povoleno provozování úložiště radioaktivního odpadu. 
 

  

  263/2016 §51 odst.2 (2) Držitel povolení k prvnímu fyzikálnímu spouštění jaderného zařízení 
s jaderným reaktorem je povinen vytvářet rovnoměrně finanční rezervu 
na jeho vyřazování z provozu podle zákona o rezervách pro zjištění 
základu daně z příjmů, pokud odhad celkových nákladů na vyřazování 
z provozu ověřený Správou přesáhne 300 000 Kč, tak, aby peněžní 
prostředky vedené na vázaném účtu byly k dispozici pro potřeby 
přípravy a realizace vyřazování z provozu v potřebném čase a výši 
v souladu s Úřadem schváleným plánem vyřazování z provozu. 
 

  

       
  263/2016 §51 odst.3 (3) Držitel povolení k prvnímu fyzikálnímu spouštění jaderného zařízení 

s jaderným reaktorem je povinen ukládat peněžní prostředky ve výši 
rezervy podle odstavce 2 na vázaný účet u banky se sídlem v České 
republice nebo pobočky zahraniční banky na území České republiky, 
která má sídlo na území jiného členského státu Evropské unie; úroky 
z vázaného účtu se připisují na tento účet. Výnosy prostředků vázaného 
účtu jsou příjmem tohoto vázaného účtu. Rezerva je výdajem na 
dosažení, zajištění a udržení příjmu. 
celky a na státní podnik, u kterého zakladatel vyhlásil útlum. 
 

  

  263/2016 §51 odst.5 (5) Peněžní prostředky vedené na vázaném účtu podle odstavce 3 lze 
použít pouze na přípravu a realizaci vyřazování z provozu po schválení 
Správou. 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

  263/2016 §51 odst.6 
písm.c) 
 

(6) Prováděcí právní předpis stanoví 
c) způsob stanovení rezervy na vyřazování z provozu. 
 

  

  263/2016 §52 odst.1 
písm.d) 

(1) Držitel povolení k prvnímu energetickému spouštění jaderného 
zařízení s jaderným reaktorem je povinen 
d) vytvářet rezervu na vyřazování z provozu jaderného zařízení podle § 
51 odst. 2 až 4 a odstavce 6 písm. c) a peněžní prostředky rezervy použít 
pouze na přípravu a realizaci vyřazování z provozu a po schválení 
Správou. 
 

  

  263/2016 §53 odst.1 
písm.d) 

(1) Držitel povolení k uvádění do provozu jaderného zařízení bez 
jaderného reaktoru je povinen 
d) vytvářet rezervu na vyřazování z provozu podle § 51 odst. 2 až 4 
a odst. 6 písm. c) a peněžní prostředky rezervy použít pouze na přípravu 
a realizaci vyřazování z provozu a po schválení Správou. 
 

  

  263/2016 §54 odst.1 
písm.c) 

(1) Držitel povolení k provozu jaderného zařízení je povinen 
c) vytvářet rezervu na vyřazování z provozu podle § 51 odst. 2 až 4 
a odst. 6 písm. c) a peněžní prostředky rezervy použít pouze na přípravu 
a realizaci vyřazování z provozu a po schválení Správou, 
 

  

  263/2016 §55 odst.1 
písm.d) 

(1) Držitel povolení k vyřazování z provozu jaderného zařízení je 
povinen 
d) zpracovat návrh čerpání prostředků rezervy na vyřazování z provozu 
v souladu se schváleným plánem vyřazování z provozu, 
 

  

  263/2016 §55 odst.1 
písm.e) 

(1) Držitel povolení k vyřazování z provozu jaderného zařízení je 
povinen 
e) peněžní prostředky rezervy na vyřazování z provozu použít pouze na 
přípravu a realizaci vyřazování z provozu a po schválení Správou, 

  

Čl. 10 odst. 1 Členské státy zajistí, aby nezbytné informace týkající se nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem byly dostupné 
pracovníkům a široké veřejnosti. V rámci této povinnosti musí být 
zajištěno, aby příslušný dozorný orgán informoval veřejnost v oblasti své 
působnosti. Informace se veřejnosti zpřístupní v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a mezinárodními závazky a za podmínky, že to neohrozí 
jiné zájmy, například bezpečnostní, které byly uznány v rámci 
vnitrostátních právních předpisů nebo mezinárodních závazků. 

263/2016 §208 písm.o) Úřad 
 o) poskytuje informace v oblasti nakládání s radioaktivním odpadem 

a vyhořelým jaderným palivem, 
 

PT  

  106/1999 
ve znění 
39/2001 
61/2006 

§2 odst. 1 (1) Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost 
poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní 
orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. 

  

  106/1999 §7 Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy4) označena za   
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Poznámka 
 

ve znění 
413/2005 

utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný 
subjekt ji neposkytne. 
 
4) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o 
bezpečnostní způsobilosti. 

  106/1999 
ve znění 
61/2006 

§9 odst. 1 (1) Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím6), povinný 
subjekt ji neposkytne. 
 
6) § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
 

  

  106/1999 
ve znění 
61/2006 
 

§11 odst. 3 (3) Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění 
úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti 
prováděné na základě zvláštního právního předpisu11), podle kterého se 
na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před 
zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne 
pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností. 
 
11) Například zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry 
a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

  

  106/1999  §12 Všechna omezení práva na informace provede povinný subjekt tak, že 
poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po 
vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon. Právo odepřít 
informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření. 
V odůvodněných případech povinný subjekt ověří, zda důvod odepření 
trvá. 
 

  

  263/2016 
 

§26 odst.2 (2) Správa úložišť radioaktivních odpadů (dále jen "Správa") vede 
seznam radioaktivních odpadů. 
 

  

  263/2016 
 

§26 odst.3 (3) Účelem seznamů podle odstavců 1 a 2 je shromažďování a správa 
informací k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 
události, nešíření jaderných zbraní a zabezpečení při mírovém využívání 
jaderné energie a ionizujícího záření. 
 

  

  263/2016 
 

§26 odst.5 (5) Úřad vydá na požádání úplný nebo částečný výpis ze seznamu podle 
odstavce 1 písm. b), c) a g) osobě, která prokáže právní zájem. Správa 
vydá na požádání úplný nebo částečný výpis ze seznamu podle odstavce 
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Poznámka 
 

2 osobě, která prokáže právní zájem. Vydání výpisu může být nahrazeno 
poskytnutím informací z informačního systému způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 
 

  263/2016 §27 odst.2 (2) Správa vede rejstřík původců radioaktivních odpadů. 
 
 

  

  263/2016 §27 odst.3 (3) Účelem rejstříků podle odstavců 1 a 2 je shromažďování a správa 
informací k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 
události a zabezpečení při mírovém využívání jaderné energie 
a ionizujícího záření. 
 

  

  263/2016 §28 odst.1 (1) Úřad zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o 
a) vydaných povoleních, 

  

Čl. 10 odst. 2 Členské státy zajistí, aby veřejnost měla v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a mezinárodními závazky potřebnou příležitost účinně 
se účastnit procesu rozhodování týkajícího se nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem. 

100/2001 
ve znění 
163/2006 
326/2017 

§4 odst.1 
písm.a) 

Předmětem posuzování podle tohoto zákona jsou 
a) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I a změny 
těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem 
dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena; tyto záměry a změny 
záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí vždy, 

PT  

  100/2001  
 
 

Příloha č.1 
kat. I bod 3.4  

    Zařízení   určená   pro   zpracování   vyhořelého   nebo   ozářeného                         
jaderného   paliva   nebo   vysoce   aktivních   radioaktivních   odpadů. 

      

  

  100/2001  
 
 

Příloha č.1 
kat. I bod 3.5 

Zařízení   určená   pro   konečné   uložení,   konečné   zneškodnění   
nebo dlouhodobé   skladování   plánované   na   více   než   10   let   
vyhořelého nebo   ozářeného   jaderného   paliva   a   dále   
radioaktivních   odpadů na   jiném   místě,   než   na   kterém   jsou   
vyprodukovány. 

  

       
  100/2001 

ve znění 
93/2004 
326/2017 
 

§6 odst.1 (1) Oznamovatel je povinen předložit oznámení záměru (dále jen 
"oznámení") příslušnému úřadu. 
 

  

  100/2001 
ve znění 
39/2015 
326/2017 
 

§6 odst.8 (8) Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní 
samosprávné celky mohou zaslat písemné vyjádření k oznámení 
příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. 
K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží. 

  

  100/2001 
ve znění 
39/2015 

§7 odst.9 (9) Dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 se může žalobou 
domáhat zrušení rozhodnutí vydaného ve zjišťovacím řízení, že záměr 
nebo jeho změna nebudou posuzovány podle tohoto zákona, a napadat 
hmotnou nebo procesní zákonnost tohoto rozhodnutí. Pro účely postupu 
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dle věty první se má za to, že dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) 
bodě 2 má práva, na kterých může být rozhodnutím vydaným ve 
zjišťovacím řízení, že záměr nebo jeho změna nebudou posuzovány 
podle tohoto zákona, zkrácena. 
 

  100/2001 
ve znění 
39/2015 
326/2017 

§8 odst.3 (3) Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní 
samosprávné celky se mohou vyjádřit k dokumentaci u příslušného 
úřadu, a to písemně do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci. 
K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží. 

  

  100/2001 
ve znění 
39/2015 
326/2017 

§9a odst.2 (2) Příslušný úřad zašle stanovisko oznamovateli, dotčeným správním 
orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům a zveřejní jej 
spolu s posudkem podle § 16. 

  

  100/2001 
ve znění 
39/2015 

§9b odst.4 (4) Správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení zajistí 
v průběhu řízení zpřístupnění 
a) vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů, která byla 
vydána pro účely navazujícího řízení, 
b) jiných podkladů pro vydání rozhodnutí, považuje-li to správní orgán 
za účelné. 
 

  

  100/2001 
ve znění 
39/2015 

§9c odst.1 (1) Veřejnost může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky 
k záměru. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění 
informací podle § 9b odst. 1 na úřední desce, nestanoví-li zvláštní právní 
předpis či správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení lhůtu 
delší. 
 

  

  100/2001 
ve znění 
39/2015 

§9c odst.4 (4) Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může 
podat také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2, a to i v 
případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni. 
 

  

  100/2001 
ve znění 
39/2015 

§9d odst.1 (1) Dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 se může žalobou 
domáhat zrušení rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení a napadat 
hmotnou nebo procesní zákonnost tohoto rozhodnutí. Pro účely postupu 
dle věty první se má za to, že dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) 
bodě 2 má práva, na kterých může být rozhodnutím vydaným 
v navazujícím řízení zkrácena. 
 

  

  100/2001 
ve znění 
93/2004  
39/2015 
225/2017 
326/2017 

§16 (1) Příslušný úřad na internetu zveřejní 
a) oznámení, 
b) závěr zjišťovacího řízení, 
c) informaci o vrácení dokumentace k přepracování nebo doplnění, 
d) dokumentaci, 
e) informaci o místě a času konání veřejného projednání záměru, bylo-li 
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nařízeno, 
f) posudek, 
g) stanovisko, 
h) zápis z veřejného projednání záměru, bylo-li konáno, 
i) oznámení koncepce, 
j) návrh koncepce, 
k) informaci o konzultaci při mezistátním posuzování, 
l) stanovisko ke koncepci, 
m) sdělení o ukončení posuzování. 
(2) Informace uvedené v odstavci 1 písm. c) a e) vyvěsí dotčené územní 
samosprávné celky neprodleně po jejich obdržení na své úřední desce po 
dobu nejméně 15 dnů. Informace o dokumentech uvedených v odstavci 
1 písm. a), b), d), g), i), j) a l) a o tom, kdy a kde je možné do nich 
nahlížet, vyvěsí dotčené územní samosprávné celky neprodleně po jejich 
obdržení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. O vyvěšení 
informací podle věty první a druhé dotčené územní samosprávné celky 
neprodleně vyrozumí příslušný úřad. Za den zveřejnění se považuje den, 
kdy došlo k vyvěšení informace podle vět první a druhé na úřední desce 
dotčeného kraje. 
(3) O vyvěšení informací podle odstavce 2 vět první a druhé vyrozumí 
dotčené územní samosprávné celky v případě stavebního záměru 
i stavební úřad. 

  183/2006 
ve znění 
350/2012 
225/2017 

§52 odst.1 (1) Upravený a posouzený návrh územního plánu, vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, a oznámení o konání 
veřejného projednání pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou. Veřejné 
projednání 21) návrhu a vyhodnocení se koná nejdříve 15 dnů ode dne 
doručení. K veřejnému projednání pořizovatel přizve jednotlivě obec, 
pro kterou je územní plán pořizován, dotčené orgány, krajský úřad, 
újezdní úřad sousedícího vojenského újezdu a sousední obce, a to 
nejméně 30 dnů předem. 

  

  183/2006 
ve znění 
350/2012 

§52 odst.3 (3) Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý 
uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odstavce 2 námitky, ve 
kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí 
dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené 
orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě 
stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50) 
změněny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám 
se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na 
tuto skutečnost upozorněny. 
 

  

  183/2006 
ve znění 
350/2012 

§87 odst.1  (1) Stavební úřad oznámí zahájení územního řízení a k projednání 
žádosti nařídí ústní jednání, a je-li to účelné, spojí jej s ohledáním na 
místě; oznámení o konání ústního jednání se doručí nejméně 15 dnů 
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39/2015 
225/2017 

předem. Stavební úřad může upustit od ústního jednání, jsou-li mu dobře 
známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 
posouzení záměru. Upustí-li stavební úřad od ústního jednání, stanoví 
lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit námitky a dotčené orgány 
závazná stanoviska; tato lhůta nesmí být kratší než 15 dnů. Oznámení 
o zahájení územního řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům 
řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem 
účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení 
řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 
správního řádu, dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení 
podle § 85 odst. 1 písm. b), se doručuje jednotlivě; účastníky řízení 
podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 
odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a). 

  183/2006 
ve znění  
39/2015 
225/2017 

§87 odst.2 (2) V případech záměrů, pro které je vyžadováno závazné stanovisko 
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, může stavební 
úřad nařídit k projednání žádosti veřejné ústní jednání. V případech 
záměrů umisťovaných v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, 
nařídí stavební úřad veřejné ústní jednání vždy. Pro doručování 
oznámení o zahájení územního řízení a dalších úkonů v řízení se použije 
odstavec 1 obdobně; konání veřejného ústního jednání se oznamuje 
veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů 
předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout 
do podkladů pro vydání rozhodnutí. Žadatel zajistí, aby informace o jeho 
záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla 
bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení územního řízení 
a nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním 
úřadem v oznámení, a to do doby konání veřejného ústního jednání. 
Informace obsahuje údaje o žadateli, o předmětu územního řízení a o 
veřejném ústním jednání. Součástí informace je grafické vyjádření 
záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na 
architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. 
Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí 
opakované veřejné ústní jednání, pokud mělo porušení této povinnosti 
žadatele za následek zkrácení práv účastníků územního řízení. 
V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost 
vyvěšení informace splnil. 

  

  183/2006 
ve znění 
350/2012 
225/2017 
 

§87 odst.3 (3) U záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení s velkým 
počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení 
doručují vždy veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu; 
jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 
85 odst. 1 a 2 písm. a). Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) se 
v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných 
veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb 
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evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru. 
  183/2006 

ve znění 
350/2012 
225/2017 

§89 odst.1 (1) Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 
4 odst. 4, a námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 
uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním 
jednání, při kterém musí být nejpozději uplatněny také připomínky 
veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního 
jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 
a námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti uplatněny ve 
stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží. 

  

  183/2006 
ve znění 
350/2012 
225/2017 

§112 odst.1 (1) Stavební úřad oznámí účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, 
a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení nejméně 10 dnů před 
ústním jednáním, které spojí s ohledáním na místě, je-li to účelné. 
Zároveň upozorní dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná 
stanoviska a námitky, popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději při 
ústním jednání, jinak že k nim nebude přihlédnuto. Oznámení o zahájení 
stavebního řízení a další písemnosti v řízení se doručují účastníkům 
řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem 
účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení 
řízení a další písemnosti v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 
správního řádu, dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě; účastníky 
řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle 
§ 109 písm. a) až d). U stavebních záměrů zasahujících do území 
několika obcí se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení 
o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují vždy veřejnou 
vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje 
dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 109 písm. a) až d). 
V případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení 
řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) 
a f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru 
nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. 

  

  183/2006 
ve znění 
350/2012 
39/2015 
225/2017 

§114 odst.1 (1) Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, 
způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených 
orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo 
založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo 
odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je 
účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve 
stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je 
projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých 
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují 
rozsah uvedený ve větě první a druhé, se nepřihlíží. 

  

  263/2016 §108 odst.4 (4) Postup při stanovení průzkumného území pro ukládání   
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Schválil    (jméno+datum): Mgr. Štěpán Kochánek, 01. 04. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

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. 
 

Čl. 11 odst. 1 Každý členský stát zajistí provádění svého vnitrostátního programu pro 
nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem (dále jen 
„vnitrostátní program“), který se vztahuje na všechny druhy vyhořelého 
paliva a radioaktivního odpadu spadající do jeho pravomoci a na všechny 
fáze nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem od jejich 
vzniku po uložení. 

263/2016 §108 odst.1 (1) Pro nakládání s radioaktivním odpadem, včetně radioaktivního 
odpadu vzniklého při radiační havárii jako její důsledek, a vyhořelým 
jaderným palivem zpracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu 
koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným 
palivem, kterou pravidelně vyhodnocuje, nejméně jednou za 10 let, a v 
případě potřeby ji aktualizuje. O koncepci nakládání s radioaktivním 
odpadem a vyhořelým jaderným palivem, jejím vyhodnocení 
a aktualizaci informuje Ministerstvo průmyslu a obchodu Evropskou 
komisi. 
  

PT  

  263/2016 §108 odst.3 
písm.a) 

(3) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) obsah koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým 
jaderným palivem, 
 

  

  263/2016 §111 odst.1 
písm.a) 

(1) Držitel povolení k nakládání s radioaktivním odpadem nebo původce 
radioaktivního odpadu, nebyl-li radioaktivní odpad předán držiteli 
povolení k nakládání s radioaktivním odpadem, je povinen 
a) vypracovat strategii nakládání s radioaktivním odpadem, která 
zohlední principy obsažené v koncepci nakládání s radioaktivním 
odpadem a vyhořelým jaderným palivem, 

  

  6827     
Čl. 11 odst. 2 Každý členský stát pravidelně přezkoumává a aktualizuje svůj vnitrostátní 

program, přičemž náležitě zohledňuje vědeckotechnický pokrok 
a doporučení, získané zkušenosti a osvědčené postupy vyplývající ze 
vzájemných hodnocení. 

263/2016  §108 odst.1 (1) Pro nakládání s radioaktivním odpadem, včetně radioaktivního 
odpadu vzniklého při radiační havárii jako její důsledek, a vyhořelým 
jaderným palivem zpracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu 
koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným 
palivem, kterou pravidelně vyhodnocuje, nejméně jednou za 10 let, a v 
případě potřeby ji aktualizuje. O koncepci nakládání s radioaktivním 
odpadem a vyhořelým jaderným palivem, jejím vyhodnocení 
a aktualizaci informuje Ministerstvo průmyslu a obchodu Evropskou 
komisi. 
 

PT  

  263/2016  §108 odst.3 
písm.b) 

(3) Prováděcí právní předpis stanoví 
b) způsob hodnocení a aktualizace koncepce nakládání s radioaktivním 
odpadem a vyhořelým jaderným palivem, 

  

  6827      
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Čl. 12 odst. 1  Vnitrostátní programy stanoví způsob, jakým členské státy hodlají za 
účelem splnění cílů této směrnice provádět vnitrostátní politiky podle 
článku 4 pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem, a zahrnují všechny tyto prvky: 
a) celkové cíle vnitrostátní politiky členských států, pokud jde 

o nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem; 
b) významné mezníky a jasné časové harmonogramy pro dosažení těchto 

mezníků vzhledem k všeobecným cílům vnitrostátních programů; 
c) inventář veškerého vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu a odhad 

budoucích množství, včetně odpadu vzniklého při vyřazování zařízení 
z provozu, který jasně uvádí umístění a množství radioaktivního 
odpadu a vyhořelého paliva v souladu s odpovídající klasifikací 
radioaktivního odpadu; 

d) koncepce nebo plány a technická řešení pro nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem od jejich vzniku po uložení; 

e) koncepce nebo plány pro fázi životnosti úložiště po jeho uzavření, 
včetně doby, po kterou budou zachovány odpovídající kontroly, 
a způsobů dlouhodobého uchování znalostí o úložišti; 

f) činnosti výzkumu, vývoje a prokazování, které jsou nutné k provádění 
řešení pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem; 

g) povinnost v souvislosti s prováděním vnitrostátního programu 
a klíčové ukazatele výkonnosti pro sledování pokroku při provádění; 

h) posouzení nákladů na vnitrostátní program a podklady a hypotézy pro 
toto posouzení, které musí obsahovat i časový profil; 

i) platný režim či režimy financování; 
j) politiku či proces transparentnosti podle článku 10; 
k) případnou dohodu či dohody uzavřené s některým členským státem 

nebo třetí zemí ohledně nakládání s vyhořelým palivem nebo 
radioaktivním odpadem, včetně využívání úložišť. 

263/2016 §108 odst.1 (1) Pro nakládání s radioaktivním odpadem, včetně radioaktivního 
odpadu vzniklého při radiační havárii jako její důsledek, a vyhořelým 
jaderným palivem zpracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu 
koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným 
palivem, kterou pravidelně vyhodnocuje, nejméně jednou za 10 let, a v 
případě potřeby ji aktualizuje. O koncepci nakládání s radioaktivním 
odpadem a vyhořelým jaderným palivem, jejím vyhodnocení 
a aktualizaci informuje Ministerstvo průmyslu a obchodu Evropskou 
komisi. 
 

PT  

  263/2016 §108 odst.3 
písm.a) 

(3) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) obsah koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým 
jaderným palivem, 

  

  6827     
Čl. 12 odst. 2 Vnitrostátní program a vnitrostátní politika mohou být obsaženy v jediném 

dokumentu nebo v souboru dokumentů. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 13 odst. 1 Členské státy oznamují Komisi své vnitrostátní programy a jejich následné 
významné změny. 

263/2016 §108 odst.1 (1) Pro nakládání s radioaktivním odpadem, včetně radioaktivního 
odpadu vzniklého při radiační havárii jako její důsledek, a vyhořelým 
jaderným palivem zpracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu 
koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným 
palivem, kterou pravidelně vyhodnocuje, nejméně jednou za 10 let, a v 
případě potřeby ji aktualizuje. O koncepci nakládání s radioaktivním 
odpadem a vyhořelým jaderným palivem, jejím vyhodnocení 

PT  
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

a aktualizaci informuje Ministerstvo průmyslu a obchodu Evropskou 
komisi. 
 

  263/2016 §108 odst.3 
písm.c) 

(3) Prováděcí právní předpis stanoví 
c) způsob informování Evropské komise o vyhodnocení a aktualizaci 
koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným 
palivem. 

  

  6827     
Čl. 13 odst. 2 Komise může do šesti měsíců po oznámení požádat o vyjasnění nebo 

vyjádřit svůj názor na to, zda je obsah vnitrostátních programů v souladu 
s článkem 12. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 13 odst. 3 Do šesti měsíců od obdržení reakce Komise poskytnou členské státy 
požadované vysvětlení nebo Komisi informují o jakékoli revizi 
vnitrostátního programu. 

6827   PT  

Čl. 13 odst. 4 Při rozhodování o poskytnutí finanční nebo technické pomoci Společenství 
pro zařízení nebo činnosti související s nakládáním s vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem zohlední Komise vysvětlení poskytnutá 
členskými státy a pokrok při provádění jejich vnitrostátních programů. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 14 odst. 1 Poprvé do 23. srpna 2015 a poté každé tři roky předkládají členské státy 
Komisi zprávu o provádění této směrnice, přičemž využívají přezkum 
a podávání zpráv podle společné úmluvy. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 14 odst. 2  Komise na základě zpráv členských států předloží Evropskému parlamentu 
a Radě: 
a) zprávu o pokroku v provádění této směrnice a 
b) inventář radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva, které se nachází 

na území Společenství, a výhled do budoucna 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 14 odst. 3 Členské státy pravidelně, a to alespoň jednou za deset let, zajistí provedení 
vlastního posouzení vnitrostátního rámce, příslušného dozorného orgánu, 
vnitrostátního programu a jeho provádění a vyzvou k provedení 
mezinárodního vzájemného hodnocení vnitrostátního rámce, příslušného 
dozorného orgánu nebo vnitrostátního programu s cílem zajistit, aby při 
nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem byly zajištěny 
vysoké standardy bezpečnosti. Výsledky všech vzájemných hodnocení se 
oznámí Komisi a ostatním členským státům a mohou být zveřejněny, 
pokud to není v rozporu s bezpečností a chráněnými obchodními 
informacemi. 

263/2016 §208 písm.k) Úřad 
k) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oboru své působnosti, v oboru své 
působnosti poskytuje informace Mezinárodní agentuře pro atomovou 
energii, Evropské komisi a dalším orgánům Evropské unie a Euratomu 
a zajišťuje plnění dalších povinností vyplývajících z předpisů Evropské 
unie a Euratomu týkajících se zejména vnitrostátního a mezinárodního 
hodnocení státní správy v oblasti jaderné bezpečnosti jaderných zařízení 
a nakládání s jaderným materiálem a vysokoaktivním zdrojem, 

PT  

Čl. 15 odst. 1 Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu s touto směrnicí do 23. srpna 2015. Neprodleně o nich 
uvědomí Komisi. 
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 
směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. 
Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 15 odst. 2 Povinnost provést ustanovení této směrnice týkající se vyhořelého paliva   Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBBQDVS7H)



Srovnávací tabulka pro posouzení transpozice předpisu Evropské unie  V. 

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                       str. 87 z 89   

Celex:  32011L0070 Lhůta pro implementaci 23. 8. 2015 Úřední věstník                     L 199 2011 Gestor SÚJB Zpracoval (jméno+datum): Lucie Hertlová, 01. 04. 2019 
Název: 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 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Štěpán Kochánek, 01. 04. 2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

se nevztahuje na Dánsko, Estonsko, Irsko, Lotyšsko, Lucembursko, Kypr 
a Maltu, pokud se nerozhodnou vyvíjet činnost související s jaderným 
palivem. 

Čl. 15 odst. 3 Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních 
právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice, 
a veškeré jejich následné změny. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 15 odst. 4 Členské státy oznámí Komisi poprvé obsah svého vnitrostátního programu 
zahrnujícího všechny body uvedené v článku 12 co nejdříve, nejpozději 
však do 23. srpna 2015. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 16 Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 17 Tato směrnice je určena členským státům.   Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1.  2/1969 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky 8.1. 1969 
2.  118/1983 Zákon č. č. 118/1983 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické 

republiky 
1.11. 1983 

3.  575/1990 Zákon č. 575/1990 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky 1.1. 1991 
4.  255/2012 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 1. 1. 2014 
5.  272/1996 Zákon č. 272/1996 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady 

č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., 
o působnosti Správy státních hmotných rezerv 

1.11. 1996 

6.  106/1999 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. 1. 2000 
7.  218/2000 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 1.1. 2001 
8.  100/2001 Zákon č 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 1. 1. 2002 
9.  517/2002 Zákon č. 517/2002 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony 1.1. 2003 
10.  93/2004 Zákon č. 93/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí) 
1.5. 2004 

11.  413/2005 Zákon č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 1.1. 2006 
12.  61/2006 Zákon č. 61/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů 

1.1. 2006 

13.  70/2006 Zákon č. 70/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí 1.4. 2006 
14.  163/2006 Zákon č. 163/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 
27. 4. 2006 

15.  183/2006 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 1. 1. 2007 
16.  350/2012 Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související 

zákony 
1. 1. 2013 

17.  39/2015 Zákon č. 39/2015 Sb, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

1. 4. 2015 

18.  250/2014 Zákon č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 1. 1. 2015 
19.  500/2004 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 1. 1. 2006 
20.  39/2001 Zákon č. 39/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů 

ve znění zákona č. 41/2004 Sb. 
25. 1. 2001 

21. 234/2014 Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě 
 

1. 1. 2015 

22. 199/2015 Nález Ústavního soudu č. 199/2015 Sb., p. zn. Pl. ÚS 21/14 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo jeho jednotlivých ustanovení 14. 08. 2015 
23. 263/2016 Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon 01. 01. 2017 
24. 25/2015 Zákon č. 25/2015, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 

předpisů 
20. 02. 2015 

25. 408/2016 Vyhláška č. 408/2016 Sb. o požadavcích na systém řízení 01. 01. 2017 
26. 162/2017 

  
Vyhláška č. 162/2017 Sb. o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona 15. 06. 2017 

27. 302/2016 Zákon č. 302/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony 

01. 01. 2017 
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28. 319/2016 Zákon č. 319/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01. 04. 2017 
29. 144/2017 Zákon č. 144/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů 01. 06.2017 
30. 225/2017 Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01. 01. 2018 
31. 326/2017 Zákon č. 326/2017 b., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 
 

01. 11. 2017 

32. 183/2017 Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
ve znění zákonů č. 370/2017 Sb. a č. 170/2018 Sb. 

01. 07. 2017 

 
2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 
přípravy / stav 
přípravy 

Předpokládané 
datum předložení 
vládě  

Předpokládané 
datum nabytí 
účinnosti 

1. 6827 MPO 
a SÚJB 

Návrh vyhlášky o koncepci nakládání s radioaktivními odpady zahájena příprava - - 

 
3. Poznámky  
Poř.č. Text poznámky 

1.   

2.   
3.   
4.   
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