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Věc: Ustanovení § 91 atomového zákona – žádost o stanovisko 

 

Vážení, 

obracíme se na Vás s žádostí o stanovisko k novému zákonu č. 263/2016 Sb., atomový zákon, který v ustanovení 
§ 91 obsahuje povinnosti provozovatele zařízení určeného ke shromažďování a zpracování kovového šrotu. 
A to mj. povinnost přijmout opatření k vyhledávání opuštěného zdroje (radionuklidového zdroje) a 
povinnosti týkající se pracovníka, který může být vystaven ionizujícímu záření.  

V této souvislosti žádáme o objasnění vztahu ustanovení § 91 atomového zákona k zařízením určeným 
k nakládání s odpady, které mají souhlas (rozhodnutí) podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 14 - zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo 
výkupu odpadů). 

Konkrétně, na která zařízení určená k nakládání s odpady se má výše uvedená povinnost vztahovat a 
v jaké míře? Použitá terminologie v atomovém zákoně neodpovídá pojmům používaným v zákoně o odpadech. 
Není tedy jasné, zda se povinnost podle § 91 má týkat rovněž všech zařízení ke sběru a výkupu odpadů, sběrných 
dvorů obcí (takovýchto zařízení jsou v tisíce) nebo až zařízení k využívání kovových odpadů (zařízení ke 
zpracování, hutí).   

Jaká konkrétní opatření by měla zařízení přijmout, aby byla v dostatečné míře ve vztahu k případné 
kontrole splněna povinnost přijmout opatření k vyhledávání opuštěného zdroje? Lze toto mít zajištěno 
např. smluvním vztahem s externím subjektem, který by v případě rizikové situace na vyžádání zajistil měření? 
Zodpovězení výše uvedených dotazů by nám, jakožto České asociaci odpadového hospodářství, pomohlo 
v rámci naší osvětové činnosti lépe odborně pomoci s vhodným naplněním této povinnosti u subjektů 
v odpadovém hospodářství. V tomto směru bychom rovněž přivítali informaci, zda váš úřad neuvažuje o 
přípravě nějakého metodického doporučení k předmětné věci. 
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