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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 116

Rozeslána dne 29. října 2019

Cena Kč 33,–

O B S A H:
266. V y h l á š k a o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem
267. S d ě l e n í Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace
validačních a ověřovacích orgánů podle normy ČSN EN ISO 14065:2013 a dalších norem, které tuto normu mění nebo
nahrazují, a prováděním akreditace ověřovatelů environmentálního prohlášení programu EMAS podle nařízení EP
a Rady (ES) č. 1221/2009 a dalších předpisů, které toto nařízení mění nebo nahrazují
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266
VYHLÁŠKA
ze dne 16. října 2019
o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) a Státní úřad pro jadernou bezpečnost
stanoví podle § 237 odst. 1 zákona č. 263/2016 Sb.,
atomový zákon, k provedení § 108 odst. 3 písm. a)
až c):
§1
Předmět úpravy
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 a
c) způsob informování Evropské komise o vyhodnocení a aktualizaci koncepce.
§2
Obsah koncepce
Koncepce obsahuje
a) 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 jejich dosahování,
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 na-

1

kládání 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 činností,
které jsou nezbytné pro řešení nakládání s radioaktivním odpadem,
g) povinnosti správních orgánů 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 provádění koncepce a
k) seznam smluv uzavřených s členským státem
Euratomu nebo s jiným státem ohledně nakládání s radioaktivním odpadem nebo vyhořelým
jaderným palivem, včetně využívání úložiště radioaktivního odpadu.
§3
Způsob hodnocení a aktualizace koncepce
(1) Ministerstvo zohledňuje při hodnocení a aktualizaci koncepce 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.
(2) Při hodnocení koncepce provádí ministerstvo analýzu plnění cílů koncepce a stavu nakládání

) 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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kladu, nejpozději však do šesti měsíců od obdržení
požadavku. Pro informování o vyhodnocení a aktualizaci koncepce platí věta první obdobně.

§4
Způsob informování Evropské komise
o vyhodnocení a aktualizaci koncepce

§5

Požádá-li Evropská komise o vysvětlení koncepce nebo vyjádří-li svůj názor na koncepci, ministerstvo ji informuje písemně a bez zbytečného od-

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.
Předsedkyně:
Ing. Drábová, Ph.D., v. r.

Strana 2588

Sbírka zákonů č. 267 / 2019

Částka 116

267
SDĚLENÍ
Ministerstva průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu sděluje v souladu s § 15 odst. 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým
rozhodnutím č. 68/2019 ze dne 28. srpna 2019, č. j. MPO 51579/19/31800/01000, PID: MIPOX02IZC54
pověřilo Český institut pro akreditaci, o. p. s., se sídlem v Praze 3, Olšanská 54/3, IČO 25677675:
1. prováděním akreditace validačních a ověřovacích orgánů podle normy ČSN EN ISO 14065:2013 a dalších norem, které normu ČSN EN ISO 14065:2013 mění nebo nahrazují,
a
2. prováděním akreditace ověřovatelů environmentálního prohlášení programu EMAS podle nařzení EP
a Rady (ES) č. 1221/2009 a dalších předpisů, které toto nařízení mění nebo nahrazují.
Rozhodnutí nabylo právní moci dne 14. září 2019.

Ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

Částka 116

Sbírka zákonů 2019

Strana 2589

Strana 2590

Sbírka zákonů 2019

Částka 116

Částka 116

Sbírka zákonů 2019

Strana 2591

Strana 2592

Sbírka zákonů 2019

Částka 116

19

8 591449 116015
ISSN 1 211-1244

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku
a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na
základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2019 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: Walstead Moraviapress s. r. o.,
U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16,
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk
Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 9:
DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5,
tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby
sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby
Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky
nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho
zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou
prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod
Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

