
Evropské a české atomové právo v kontextu práva energetického a práva 

životního prostředí (renesance nebo úpadek) 

Abstrakt 

Tato disertační práce pojednává o recentním vývoji v atomovém právu v České republice, 

Evropské unii i na poli práva mezinárodního. V České republice nabyl účinnosti začátkem 

roku 2017 nový zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, který se stal veřejnoprávním 

kodexem atomového práva, tedy práva, které zahrnuje problematiku jaderné bezpečnosti, 

radiační ochrany, nakládání s radioaktivními odpady, přeprav jaderných materiálů a dalších 

radioaktivních látek, zabezpečení jaderných materiálů a jaderných zařízení, zvládání 

radiačních mimořádných událostí, monitorování radiační situace a nešíření jaderných zbraní, a 

který nahradil starý zákon č. 18/1997 Sb. v rámci něhož zůstala nadále v platnosti pouze 

úprava občanskoprávní odpovědnosti za jadernou škodu. Na úrovni evropského práva jsme 

mohli zaznamenat v poslední době vcelku bouřlivý vývoj, když došlo zejména k přijetí 

nových směrnic, které upravují nakládání s radioaktivními odpady, jadernou bezpečnost a 

radiační ochranu. Na mezinárodním poli poslední dobou nabyla platnosti Úmluva o 

dodatečném odškodnění za jadernou škodu a dodatek k Úmluvě o fyzické ochraně jaderných 

materiálů. Nový atomový zákon se pokusil právě na tyto evropské a mezinárodní dokumenty 

reagovat a do našeho práva jejich požadavky implementovat. 

V atomovém právu lze historicky vypozorovat legislativní vlny, které vždy reagovaly na 

jaderné havárie, které se odehrály v Three Mile Island, Černobylu a naposledy v japonské 

Fukušimě. Poslední postfukušimské období je charakteristické posilováním bezpečnostních 

požadavků na mezinárodní i národní úrovni a rovněž s sebou přineslo i určitou vlnu dalšího 

zvažování využívání jaderné energie. Největšími problémy současnosti, se kterými by se mělo 

atomové právo vyrovnat je bezpečné ukládání radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného 

paliva, vyřazování z provozu jaderných zařízení, prodlužování provozu stávajících jaderných 

zařízení, nové jaderné technologie a výstavba nových zdrojů za současného zajištění stále 

náročnějších bezpečnostních požadavků a zvažování vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo. 

Výrazným trendem poslední doby je rovněž stále větší důraz na zastoupení veřejnosti a 

transparentnost v rámci procesů, které jsou spojeny s atomovým právem. 

Atomové právo má souvislosti i s dalšími odvětvími práva. Zejména lze zařadit mezi zvláštní 

právo správní či pod jednu z podoblastí práva životního prostředí. Má své styčné plochy i 



s právem stavebním a právem energetickým. Zejména lze v poslední době v atomovém právu 

zaznamenat trend směřující k ochraně životního prostředí. Kromě Státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost se na regulaci v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

podílí hned celá řada institucí, které mají za úkol zohlednit tyto často velmi různorodé zájmy. 
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