
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 11. dubna 2018 č. 226 

 
o Zprávě o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
a o monitorování radiační situace na území České republiky za rok 2017 

 

Vláda 

I. bere na vědomí Zprávu o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost  
a o monitorování radiační situace na území České republiky za rok 2017, uvedenou 
v části III materiálu čj. 234/18; 

II. konstatuje, že v roce 2017 

1. nedošlo v důsledku provozu jaderných elektráren Dukovany a Temelín ani ostatních 
jaderných zařízení k nepřípustným únikům radioaktivních látek do životního prostředí, ani 
k ozáření pracovníků nad stanovené limity s tím, že rozhodující požadavky jaderné 
bezpečnosti a radiační ochrany v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín  
a v ostatních jaderných zařízeních a rozhodující požadavky radiační ochrany na 
pracovištích se zdroji ionizujícího záření v České republice byly splněny, 

2. Česká republika splnila všechny své závazky, které pro ni vyplývají  

a) ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a na ni navazujících smluvních dokumentů  
o uplatňování záruk, 

b) z Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů, Úmluvy o jaderné bezpečnosti, 
Společné úmluvy o nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivními odpady a Úmluvy  
o všeobecném zákazu zkoušek jaderných zbraní, 

c) z Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich 
zničení, jejíž ustanovení jsou promítnuta do zákona č. 19/1997 Sb., o některých 
opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona  
č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, 

d) z Úmluvy o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických)  
a toxinových zbraní a jejich zničení, jejíž ustanovení jsou promítnuta do zákona  
č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických 
(biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona. 

 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 


