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Svaz průmyslu a dopravy ČR předkládá zásadní připomínku k návrhu vyhlášky. Cílem připomínky je
uvést českou legislativu do souladu s evropskou směrnicí, neboť znění navržené předkladatelem je
dle našeho názoru nepřesné a mohlo by v praxi vést k problematické aplikaci vyhlášky.

KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY
1. Připomínka k § 2 písm. f)
Znění připomínky
Požadujeme následující úpravu:
f) popis výzkumu, vývoje a prokazování, které jsou nutné k provádění řešení nakládání s radioaktivním
odpadem a vyhořelým jaderným palivem.
Odůvodnění
Originální text tohoto ustanovení směrnice je v čl. 12 písm. f) uveden následovně: „The research,
development and demonstration activities that are needed in order to implement solutions for the
management of spent fuel and radioactive waste.” Český překlad směrnice citovaný v rozdílové tabulce je
následující: „činnosti výzkumu, vývoje a prokazování, které jsou nutné k provádění řešení pro nakládání s
vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem;“.
Domníváme se, že znění navržené předkladatelem v § 2 písm. f) není přesné a neodpovídá cílům směrnice.
Ať již z originálu směrnice, méně pak i z ne úplně přesného překladu směrnice vyplývá, že popis výzkumu,
vývoje a prokazování má směřovat již k provádění konkrétního řešení nakládání s radioaktivním odpadem.
Nejedná se tedy o popis výzkumu, vývoje a prokazování spojeného s hledáním řešení nakládání s RAO a VJP,
ale o výzkum, vývoj a prokazování již přímo související s implementací konkrétního vybraného způsobu,
jakým bude s RAO a VJP nakládáno. Ten je definován a vybrán v předchozích písmenech předmětného
ustanovení § 2 a lze předpokládat, že bude vycházet již ze stávajících koncepcí a praxe. Navrhovanou
drobnou úpravou jsou činnosti výzkumu, vývoje a prokazování cíleně a prakticky orientovány k provádění
nakládání s RAO a VJP tak, aby cíle koncepce byly naplňovány.
Znění navrhované předkladatelem nedůvodně rozšiřuje dopad předmětného ustanovení směrnice a může
ve svém důsledku v praxi vést k problematické aplikaci vyhlášky.
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