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1. Úvod 

Slovo radon jsem doma slýchala od malička, protože oba moji rodiče pracovali nejprve na 

hygienické stanici hl. města Prahy a po reorganizaci postupně ve Státním úřadu pro jadernou 

bezpečnost a ve Státním ústavu radiační ochrany. Časem jsem si však uvědomila, že toto 

slovo slýchám pouze doma, ve škole radon zmínili jen jako součást periodické tabulky, ani 

pro mé okolí to nebylo téma k hovoru. O to víc jsem byla překvapená, když mi rodiče na 

mou žádost účinky radonu popsali. Domnívám se, že si tato problematika zaslouží větší 

pozornosti a ráda bych k tomu přispěla i já. 

„Každý národní radonový program je […] silně závislý na tom, do jaké míry se podaří 

prosadit radonovou problematiku do národní legislativy, v jakém správním řádu a jak 

systémově se uskutečňuje, a do jaké míry je stát ochoten přispět svým občanům na 

protiradonová opatření.“1 

Tato diplomová práce s názvem Právní aspekty ochrany před radonem si klade za cíl 

představit legislativní nástroje užívané státem k ochraně občanů před nebezpečným ozářením 

z radonu v budovách, zhodnotit jejich účinnost a naznačit možná úskalí při jejich aplikaci. 

Od prvních vládních usnesení týkajících se tohoto tématu uběhly již bezmála tři dekády, což 

je v porovnání s jinými zeměmi velice dlouhá doba, pro záměr dovést právní úpravu 

k dokonalosti však příliš krátká, jedním z úkolů tak bude popsat vývoj právní úpravy a 

naznačit, kudy by se mohla ubírat de lege ferenda.  

Problematika radonu je velice široká. Tato práce se soustředí pouze na právní úpravu 

týkající se radonu v budovách. Stranou tak zůstávají pracoviště, na nichž dochází ke styku 

s radonem a jeho produkty přeměny. Ochrana na těchto pracovištích byla zákonodárcem 

řešena ještě mnohem dříve, včetně např. lázeňství, kde lze z vlastností tohoto radioaktivního 

plynu těžit za odborného dohledu. 

Metodický postup této práce začíná rešerší české, evropské a mezinárodní relevantní 

právní úpravy, odborné literatury a dokumentace k zadanému tématu. K tomuto stádiu patří 

                                                           

1 THOMAS, J.: Legislativa ČR v oblasti přírodních zdrojů záření a výsledky Radonového programu v ČR. 
I. Ročník konferencie Rádioaktivita v životnom prostředí – Spišská Nová Ves 1997. (citováno 27. 5. 2017 
z http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/29/061/29061238.pdf). 
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rovněž rozhovory s odborníky zabývajícími se touto tematikou, a to jak ze strany Státního 

úřadu pro jadernou bezpečnost, tak ze strany Státního ústavu radiační ochrany. Dalšími kroky 

jsou analýza zjištěných nástrojů zákonodárce a jejich komparace, především z hlediska 

chronologie, ale i ve vztahu k mezinárodním doporučením.  

Diplomová práce je strukturována do osmi kapitol, včetně úvodu a závěru. 

v kapitole 2 jsou nejprve vysvětleny klíčové pojmy používané v celé práci – radon a produkty 

jeho přeměny, je vysvětleno, jakým způsobem a z jakých zdrojů dochází k jejich zhoubnému 

působení na člověka. Velice stručně je podána i historie objevu radonu a jeho výzkumu. 

Věcnější charakter má pak oddíl o českém Radonovém programu, bez něhož by nemělo cenu 

tuto práci psát a který je ve světovém měřítku naprosto unikátní a inspiruje mnohé další země. 

Podrobně je zde popsán jeho vývoj, od prvních vládních usnesení v 90. letech až po vznik 

Radonového programu na roky 2000 – 2009 a dnes platného Akčního plánu.  

Kapitola 3 se věnuje mezinárodním organizacím, které mají ve svém portfoliu 

radiační ochranu. Kromě Evropské unie není sice žádná z nich přímo zúčastněna na tvorbě 

legislativy, ale doporučení, která vydávají, jsou široce respektována. 

Krátkou, ale nezbytnou je kapitola 4, která umisťuje radonovou problematiku do 

organizace státní správy. v ní jsem shrnula historii a jednotlivé výzkumné instituce a správní 

orgány, jejichž rukama prošla radonová problematika, než zakotvila v gesci Státního úřadu 

pro jadernou bezpečnost. Podřazení radonové tematiky pod „správný úřad“, který mu bude 

věnovat patřičnou pozornost, je alfou a omegou úspěchu při prosazování jejího řešení. 

Nezbytnou premisou úspěšného prosazení každého záměru v celospolečenském 

měřítku je bezpochyby dobrá legislativa. Její vytvoření je však často běh na dlouhou trať. 

Kapitola 5 o vývoji radonové legislativy tvoří zhruba třetinu této práce a je popsána 

chronologicky od roku 1991 s krátkým úvodem sahajícím do poloviny 20. století. Jednotlivé 

etapy jsou spojeny s novelizacemi atomového zákona nebo jeho vyhlášek a u každé je 

zhodnocen její dopad na standardy ochrany před radonem zaručované státem. Vzhledem 

k tomu, že nejpalčivějším problémem regulace ozáření jsou novostavby a rekonstrukce 

staveb stávajících, nelze vynechat ani relevantní předpisy stavebního práva. 

S legislativou úzce souvisí i kapitola 6, Poskytování státních dotací. Česká republika 

je jedinou zemí, která štědře přispívá svým občanům na ochranu před radonem. Součástí 
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kapitoly je historický kontext k této štědrosti a vývoj právní úpravy, na jejímž základě jsou 

dotace poskytovány. I v této kapitole jsou vedeny úvahy o efektivitě a zamýšlených cílech 

dotačních programů. 

Kapitola 7 se od předchozích kapitol liší zapojením třetí strany do vztahu stát – občan 

žijící ve stavbě s vysokou radonovou koncentrací a užitím dalšího nástroje k ochraně před 

radonem, tedy občanského práva. Předmětem popisu a komentářů jsou tři případy, v nichž 

sehrála roli nepřiměřeně vysoká koncentrace radonu ve stavbě, navzájem se však liší buď 

zdrojem, z něhož radon pocházel, nebo osobou, která byla za pochybení zodpovědná.  

Výběr pramenů k této práci nebyl vůbec jednoduchý. Vzhledem k praktické absenci 

odborných textů na téma radon z oblasti práva bylo nutné důkladně vyhledávat příslušnou 

legislativu, především na podzákonné úrovni a spolehnout se na informace z internetových 

stránek veřejných institucí. K pochopení přírodovědní stránky věci byly naštěstí dostupné 

odborné publikace týkající se radiační ochrany. Toto téma bych si nemohla zvolit bez 

přístupu ke zdrojům (konzultace s odborníky, spisy k soudním řízením, výstupy grantových 

výzkumů atd.), které nejen že nejsou nikde zpracovány, ale nejsou ani běžně dostupné a jsou 

na právní půdě zveřejňovány poprvé.  

„V ČR je průměrná objemová aktivita radonu 

v obydlích 119 Bq/m3 a […] odhaduje se, že cca 900 

úmrtí na rakovinu plic ročně může být způsobeno 

radonem v bytech.“2 

 

Právní stav popisovaný v této práci je ke dni 31. 5. 2017 

  

                                                           
2 Radonový program ČR 2010 až 2019 – Akční plán (citováno 30. 5. 2017 z: 

https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/radiacni-ochrana/radonovy_program_akcni_plan.pdf). 
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2. Seznámení s radonovou problematikou 

 

2.1. Účinky radonu a jeho dceřiných produktů 

Radon je inertní radioaktivní plyn, který je součástí přírodních přeměnových řad, vzniká 

v přírodě přeměnou svého mateřského nuklidu, rádia. Největší význam má 222Rn kvůli svému 

poměrně dlouhému poločasu rozpadu (3,8 dne). Je trvale přítomen ve vzduchu, vodě i v zemi, 

v našem životním i pracovním prostředí.3 Jako jediný plynný prvek řady se uvolňuje z pevné 

matrice (horniny) a může difundovat do okolního prostředí.4 Zaniká radioaktivní přeměnou 

s poločasem přeměny 3,8 dne, kdy postupně vznikají jeho pevné produkty přeměny: 218Po 

(RaA, s poločasem přeměny 3,05 min), 214Pb (RaB, 26,8 min), 214 Bi (RaC, 19,7min) a 214Po 

(RaC´, 2,7.10-6 min).“5  

Radon sám o sobě člověku tolik neškodí, jde o plyn, který je po vdechnutí opět 

vydechnut, pouze malá část se rozpustí v těle, především v tucích. Jeho hlavní nebezpečí 

spočívá laicky řečeno v povaze jeho dceřiných produktů,6 v povaze záření, které při jejich 

přeměně vzniká, a v poločase přeměny, který mu poskytuje dostatečnou dobu na to, aby stačil 

proniknout do budovy.  

Produkty přeměny radonu jsou kovy. Při přeměně radonu v ovzduší vytvářejí volné 

ionty, poté se připojují k aerosolovým částicím nebo se deponují na povrchy. Mohou být 

snadno vdechnuty a na rozdíl od radonu se usazují v dýchacích cestách, kde se dále přeměňují 

na další radioaktivní prvky.  

Při každé přeměně radioaktivního prvku vzniká záření, jehož kvalita a kvantita jsou 

pro přeměnu charakteristické. Při rozpadu radonu a jeho produktů přeměny není hlavním 

problémem záření gama, které má dostatečnou pronikavost a vyzáří se z těla ven, nýbrž 

                                                           
3 Více KLENER, V. a kol.: Principy a praxe radiační ochrany, Praha: SÚJB, 2000, str. 503. 

4 v 80. letech byl radon brán jako problém týkající se ponejvíc uranových dolů. Až během 90. let se ukázalo, že 
prakticky stejně jsou zasaženy obytné budovy a pozornost se obrátila i na ně.  

5 Více KLENER, V. a kol.: Hygiena záření, Praha: Avicenum, 1987, str. 385. 

6 Britští autoři J. C. Jones a M. J. Day již před II. Světovou válkou zjistili, že dávka absorbovaná z dceřiných 
produktů je nejméně desetkrát vyšší než dávka z vlastního radonu (více viz KLENER, V. a kol.: Hygiena záření, 
Praha: Avicenum, 1987, str. 387). 
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paprsky alfa, které jsou méně pronikavé a intenzivně ozáří prakticky jedno místo, tedy 

konkrétně to, kde se daný radioaktivní izotop usadí. Nejvíce postižena bývá v tomto ohledu 

tkáň dýchacího ústrojí. v důsledku dlouhodobého ozařování místních tkání se zvyšuje 

pravděpodobnost vzniku nádoru, konkrétně rakoviny plic. 

Tento mechanismus vzniku byl potvrzen v praxi četnými epidemiologickými 

studiemi. Původně se studie týkaly horníků uranových a jiných dolů, kde bylo riziko 

sledováno přibližně od konce druhé světové války. Díky hlubinné těžbě uranu u nás byla ČR 

jednou ze zemí, kde tyto studie mohly probíhat. Od konce minulého století se začaly provádět 

podobné studie pro prostředí bytů. Závěry jsou totožné jako v prostředí dolů – se vzrůstající 

koncentrací vdechovaných produktů přeměny radonu a vzrůstající délkou pobytu v takovém 

prostředí se zvyšuje u jeho obyvatel pravděpodobnost onemocnění rakovinou plic.  

Velmi významné pro kvantifikaci rizika jsou závěry společné analýzy výsledků 

třinácti epidemiologických studií provedených v Evropě, mezi nimiž je i studie z ČR.7 Tato 

studie dospěla ke stanovení tzv. koeficientu relativního rizika 0,16 při objemové aktivitě 

radonu 100 Bq/m3, což znamená, že při pobytu v obydlí s touto objemovou aktivitou radonu 

se riziko obyvatel, že onemocní rakovinou plic, zvyšuje o 16 % (u kuřáků, kteří vycházejí 

z vyšší pravděpodobnosti onemocnění než nekuřáci, je riziko vyšší). Je třeba si uvědomit, že 

v ČR každoročně umírá na rakovinu plic více než 5000 osob. Epidemiologickými postupy 

lze dospět k tomu, že zhruba pětina z nich umírá v důsledku inhalace radonu.  

Onemocnění se neprojeví bezprostředně po ozáření, ale až po uplynutí určité doby, 

která může trvat v tomto případě deset až několik desítek let. Investice do optimalizace 

objemové aktivity radonu v bytech je tedy smysluplnou investicí do budoucnosti.8 

 

2.2. Zdroje radonu v budovách 

Hlavními zdroji radonu v budovách jsou v pořadí podle závažnosti: geologické podloží 

domu, stavební materiál, voda a venkovní vzduch. Praktický význam mají první tři zdroje, 

                                                           
7 Darby et al., British Medical Journal, Vol. 330, 2005, str. 223–227. 

8 Viz https://www.radonovyprogram.cz/zdravotni-ucinky-radonu/. 
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nejvydatnější z nich je podloží pod budovou.9 z hlediska výsledné koncentrace radonu 

v objektu jsou důležité dva aspekty: množství radonu, které se do objektu dostane, a intenzita 

ventilace budovy. Poslední zmíněný aspekt nabývá na důležitosti zejména v poslední době, 

kdy snaha o šetření energiemi vyvíjí velký tlak na snižování větrání v objektech. 

Podloží představuje velkou zásobárnu neustále vznikajícího radonu. Ten je kvůli 

podtlaku v domě a netěsnostem v základech nebo kolem vstupů inženýrských sítí nasáván do 

budov. Pro výslednou koncentraci radonu jsou důležité dva parametry, dostupné množství 

radonu pod objektem a stav kontaktních konstrukcí.  

Podle množství radonu v podloží je území charakterizováno tzv. radonovým 

indexem, který je klasifikován jako: nízký, střední a vysoký. Na území s vysokým 

radonovým indexem je množství radonu pod objektem nejvyšší, stavěné budovy musí mít 

nejvyšší dostupnou protiradonovou ochranu na kontaktu mezi interiérem a podložím. 

Pravidla pro ochranu budov na středním a nízkém indexu jsou příslušně odstupňována.10 

„Podle prognózních map leží v České republice asi 35 % obcí na území s nízkým 

radonovým indexem, asi 48 % obcí na území se středním radonovým indexem a asi 17 % 

obcí na území s vysokým radonovým indexem. Výsledky měření objektů jsou v současné době 

k dispozici z 87 % obcí v nízkém radonovém indexu, ze 46 % obcí ve středním radonovém 

indexu a z 84 % obcí ve vysokém radonovém indexu.“11 

Dalším významným zdrojem radonu jsou stavební materiály. Běžné stavební 

materiály jsou vyrobeny z přírodních surovin, obsahují tedy také uran a další prvky příslušné 

radioaktivní řady. Radon tedy vzniká uvnitř stavebního materiálu a část z něj se uvolňuje do 

objektu. Pro výsledný příspěvek radonu ze stavebních materiálů je důležitý obsah mateřského 

nuklidu, rádia (226Ra), a porozita materiálu. U vyráběných a dovážených stavebních materiálů 

je proto nyní obsah rádia regulován. Problematické případy, kdy byly v minulém století při 

výrobě stavebního materiálu použity druhotné suroviny z pálení uhlí s vysokým obsahem 

                                                           
9 KLENER, V. a kol.: Principy a praxe radiační ochrany, Praha: SÚJB, 2000, str. 520. 

10 ČSN 73 0601, Ochrana proti pronikání radonu z podloží. 

11 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o plnění úkolů Radonového programu České republiky za období 2000 – 2009 
(citováno dne 30. 5. 2017 z: https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/radiacni-
ochrana/Radonovy_program_Zaverecna_Rn_zprava_2000_2009.pdf). 

Mapa s geometrickým průměrem objemové aktivity radonu v obcích v ČR viz Příloha 2. 
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rádia (např. rynholecká škvára, poříčský popílek), byly naštěstí ojedinělé. Přesto se 

s důsledky jejich použití potýkáme dodnes.12 

Posledním významným zdrojem radonu v objektech může být voda dodávaná do 

objektu. Problémem není její požívání, ale uvolňování radonu při používání většího množství 

vody při vaření nebo sprchování. U nás jsou sledovány zdroje pitné vody pro veřejné 

zásobování, soukromé studny regulovány nejsou. 

 

2.3. Historie objevu a měření  

Přímý dopad radonu se u nás poprvé projevil již v 16. století v podobě rakoviny plic u 

horníků stříbrných dolů ve Schneebergu a Jáchymově. O této „hornické nemoci“ (neboli 

Bergkrankheit, Bergsucht), která měla příznaky rakoviny plic, psal jáchymovský městský 

lékař Jiří Bauer–Agricola, který zde působil po roce 1521. Za příčinu byly tehdy považovány 

špatné sociální poměry, velká pracovní námaha, vysoká prašnost, arsen apod. Ve 20. letech 

20. století pak byla hypotéza rakoviny plic potvrzena pitvou horníků z obou míst. Na možný 

vliv radonu upozornili až roku 1924 P. Ludewig a E. Lorenser a o tři roky později jej potvrdil 

měřením Fr. Běhounek.13 v roce 1952 byla objevena skutečná příčina vzniku choroby: 

vdechování krátkodobých produktů přeměny radonu (Po, Bi, Pb), jejich usazování na 

povrchu dýchacích cest a z toho vyplývající ozařování kmenových buněk výstelky dýchacích 

cest.14 

Podrobné statistiky přinesly epidemiologické studie zahájené v různých zemích v 50. 

letech. Klener píše, že za nejvýznamnější mezi nimi byly pokládány studie u amerických 

horníků z uranových dolů na Colorado Plateau, u horníků československých uranových a 

jiných rudných dolů, u horníků švédských železnorudných dolů a u horníků kanadských 

uranových i jiných rudných dolů.15 Byla zjištěna významně zvýšená četnost rakoviny plic, 

jiné novotvary nebo úmrtí na jiné choroby odpovídalo společenskému průměru. Výjimkou 

                                                           
12 Více viz kapitola 7. 

13 KLENER, V. a kol.: Hygiena záření, Praha: Avicenum, 1987, str. 387. 

14 https://www.radonovyprogram.cz/historie-radonove-problematiky/. 

15 KLENER, V. a kol.: Hygiena záření, Praha: Avicenum, 1987, str. 387–388. 
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byl četnější výskyt bazaliómu kůže (druhu kožního karcinomu) u československých horníků 

z uranových dolů, který byl uveden do souvislosti se zevní kontaminací kůže pevnými 

produkty přeměny radonu. 

V roce 1956 zjistil Hultqvist výskyt radonu v bytech ve Švédsku. Mělo se však zato, 

že jde o specifický lokální problém, a informace zapadla. Teprve v 70. letech byly vysoké 

koncentrace radonu objeveny i v dalších zemích a byly zahájeny národní (anti)radonové 

programy.16 

 

2.4. Český radonový program 

Počátky českého radonového programu jsou spojené jednak s vyhláškou ministra 

zdravotnictví č. 76/1991 Sb. a jednak s usneseními vlády ČR ze dne 23. května 1990 č. 150 

k řešení problematiky ochrany skupin obyvatelstva před radonem a zářením gama ze 

stavebních materiálů a z podloží budov (dále jen „usnesení vlády č. 150 z roku 1990“) a ze 

dne 15. prosince 1993 č. 709 k ochraně obyvatel před ozářením z radonu a dalších přírodních 

radionuklidů (dále jen „usnesení vlády č. 709 z roku 1993“). v této fázi šlo o první brázdy 

v dosud nezoraném poli. Pojem „radonový program“ bylo obecné označení pro opatření 

činěná za účelem ochrany před zářením z přírodních zdrojů, proto je označován malým 

písmenem.17 

Díky usnesení vlády č. 150 z roku 1990 byly uvolněny prostředky pro nezbytné 

přístrojové vybavení k měření radonu ve vnitřních prostorách.  

V následujícím usnesení vlády č. 709 z roku 1993 se ke sledovaným zdrojům radonu 

přidala i voda a ministru financí ve spolupráci s ministry zdravotnictví, životního prostředí, 

vnitra, průmyslu a obchodu, obrany a hospodářství bylo uloženo „vydat směrnici s účinností 

od 1. ledna 1994, která vymezí jednoznačná kritéria pro poskytování státních příspěvků na 

                                                           
16 https://www.radonovyprogram.cz/historie-radonove-problematiky/ 

17 Viz THOMAS, J.: Radonový program České republiky – Současný stav. II. Ročník konferencie Rádioaktivita 
v životnom prostředí – Spišská Nová Ves 2000. (citováno 27. 5. 2017 
z http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/31/030/31030626.pdf). 
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protiradonová opatření v budovách a ve veřejných vodovodech“.18 Byla rovněž zřízena 

Mezirezortní radonová komise ke koordinaci úkolů mezi výše jmenovanými ministerstvy. 

Kromě obytných budov se pozornost nově soustředila také na školy, školská a 

předškolská zařízení, kde bylo úkolem přednostů okresních úřadů a primátorů měst Plzně, 

Brna a Ostravy a primátora hlavního města Prahy koordinovat a finančně se podílet na 

realizaci ozdravných protiradonových opatření. 

Za vedení radonového programu odpovídalo Ministerstvo životního prostředí a bylo 

kritizováno pro jeho bezkoncepčnost. Předseda SÚJB, Ing. Ján Štuller, prosadil na konci 

90. let „představu komplexního, cíleného, kontrolovaného a termínovaného Radonového 

programu ČR, ovšem za cenu toho, že SÚJB převzal gesci programu“.19 Vládním 

dokumentem, který toto vzkříšení realizoval, bylo usnesení Vlády ČR ze dne 31. května 1999 

č. 538 nazvané o Radonovém programu České republiky (dále jen „usnesení vlády č. 538 

z roku 1999“), jehož přílohou byl právě Radonový program ČR včetně věcné náplně a 

financování.20  

Ke dni 31. 12. 1999 skončila svou činnost Mezirezortní radonová komise a nově byly 

svolávány ad hoc porady zúčastněných subjektů. Koordinací byl pověřen SÚJB, konkrétně 

jeho sekce radiační ochrany, a dalšími úkolovanými byli místopředseda vlády pro 

hospodářskou politiku a ministři  

• financí (fiskální plánování finančních prostředků pro rozpočty dalších 

subjektů a na dotační programy),  

• pro místní rozvoj (zajištění kontroly a prosazování protiradonových opatření 

při výstavbě),  

• životního prostředí (skrze Český geologický ústav zajistit vytvoření Map 

radonového rizika území ČR),  

                                                           
18 Usnesení Vlády ČR č. 709 z roku 1993. 

19 THOMAS, J.: Radonový program České republiky – Současný stav. II. Ročník konferencie Rádioaktivita 
v životnom prostředí – Spišská Nová Ves 2000. (citováno 27. 5. 2017 
z http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/31/030/31030626.pdf). 

20 Pouze kosmetickou změnou byla pak novelizace tohoto usnesení usnesením vlády ČR č. 970 ze dne 
7.10.2002, měnila se pouze terminologie z okresů na kraje a z přednostů okresních úřadů na hejtmany. 
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• průmyslu a obchodu (vývoj kvalitních a ekonomických technologií pro 

prováděná opatření),  

• zemědělství (činnost v oblasti veřejných vodovodů),  

• přednostové okresních úřadu, primátoři měst Brna, Ostravy a Plzně a primátor 

hlavního města Prahy (efektivnější vyhledávání objektů s vysokým radonovým 

rizikem a realizace dotací na protiradonová opatření; jejich financování bylo zajištěno 

z rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra).  

Časově byl Radonový program nastaven na deset let do konce roku 2009. Jeho věcná 

náplň sestávala z pěti úkolů: I. Vyhledávání objektů (budov) s vysokou koncentrací 

radonu ve vnitřním ovzduší, II. Preventivní protiradonová opatření, III. Protiradonová 

ozdravná opatření v objektech a při úpravě vod, IV. Informování veřejnosti a 

V. Vývojová a výzkumná činnost. Za účelem zlepšení informovanosti vzniklo i periodikum 

Radon bulletin, které od roku 2001 vychází jednou až dvakrát ročně.21 

Ve Zprávě o plnění úkolů Radonového programu České republiky za léta 2000–2004 

určené vládě ČR vyhodnotil SÚJB dosavadní průběh Programu.22 v oblasti I. konstatoval, že 

intenzita vyhledávání objektů je nižší, než se předpokládalo, a navrhl změnu strategie tak, že 

vyhledávání se zaměří na asi 150 obcí ležících na území s nejvyšší pravděpodobností výskytu 

objektů s objemovou aktivitou radonu překračující směrnou hodnotu (mělo být zjištěno na 

základě dosavadních získaných dat z prognózních map). v dalších obcích budou odhadovány 

poměry postižených objektů na základě proběhlých měření a výsledky se pak předloží 

samosprávě obcí k dalšímu rozhodnutí.23 

Pro plnění úkolu II. byly provedeny následující kroky: vyhláškou č. 307/2002 Sb. 

byla zavedena veličina radonový index pozemku a bylo stanoveno, že protiradonová 

prevence musí být u nových výstaveb zajištěna vždy, pokud je stavba umísťována na 

pozemku s vyšším než nízkým radonovým indexem. Jeho stanovení je vyhrazeno 

                                                           
21 Všechna čísla jsou k dispozici na internetových stránkách SÚRO (citováno 28. 5. 2017 
z https://www.suro.cz/cz/publikace/radonova-problematika). 

22 ZPRÁVA o plnění úkolů Radonového programu České republiky za léta 2000 – 2004 (citováno 28. 5. 2017 
zhttps://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/radiacni-ochrana/Radon_ZpravaVlade_II-2.pdf). 

23 Tamtéž str. 4–7. 
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společnostem s povolením SÚJB podle doporučené Metodiky pro stanovení radonového 

indexu pozemku. Dalším významným pokrokem bylo zpracování souboru prognózních map 

radonového indexu geologického podloží v měřítku 1:50 000. Do konce roku 2004 bylo 

hotových přes 85 % map a jejich dokončení bylo odhadnuto na rok 2005.24 

Úkol III., protiradonová ozdravná opatření v objektech a při úpravě vod, byl 

realizován skrze dotační programy pro obytné stavby, školy a vodovody, jejichž pravidla se 

v roce 2003 výrazně zpřísnila. Více v kapitole 6, Poskytování státních dotací. 

Zajištění informovanosti podle bodu IV. probíhalo jednak v obecné rovině na 

internetových stránkách SÚRO a zpřístupněním map radonového indexu geologického 

podloží na internetových stránkách Českého geologického ústavu, a jednak adresně, kdy byli 

kontaktováni majitelé zasažených domů (včetně informace o možnosti získání dotací), a dále 

stavebníci nových objektů a stavební úřady, které měly k dispozici a distribuci informační 

brožury s upozorněním na správnou protiradonovou prevenci.25 

Vývoj a výzkum, jako úkol V., se zaměřil především na metody a opatření 

k ozdravení domů zasažených vysokou koncentrací radonu, k zjištění radonového indexu 

pozemku a k sanaci zdrojů pitné vody.26 

Čerpání finančních prostředků z rozpočtových kapitol jednotlivých ministerstev a 

SÚJB nedosáhlo ani plánované výše. Určitý podíl na tom nesla i změna podmínek pro 

přidělování dotací na ozdravná opatření postižených objektů.27 

Po uplynutí časového období, na které byl Radonový program naplánován, vydal 

SÚJB Závěrečnou zprávu o plnění úkolů Radonového programu České republiky za období 

2000–2009.28 v něm mimo jiné ukončil vyhledávání objektů s vysokou koncentrací radonu 

ve vnitřním ovzduší, protože z odhadovaných 32.000 staveb s objemovou aktivitou radonu 

                                                           
24 Tamtéž str. 7–8. 

25 Tamtéž str. 10. 

26 Tamtéž str. 11 a 12. 

27 Tamtéž str. 12. 

28 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o plnění úkolů Radonového programu České republiky za období 2000 – 2009 
(citováno dne 30. 5. 2017 z: https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/radiacni-
ochrana/Radonovy_program_Zaverecna_Rn_zprava_2000_2009.pdf). 
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vyšší než 400 Bq/m3 se podařilo nalézt 87% a vyhledávání dalších by bylo příliš náročné. 

Systém dostupného měření pro všechny však zůstal i nadále funkční.29 

U prevence bylo konstatováno, že pozornost je třeba věnovat zejména profesionálům 

v oblasti projektování a stavebnictví, protože zkušenosti ukázaly, že v řetězci jednotlivých 

kroků podnikaných v rámci protiradonových opatření (od změření radonového indexu 

pozemku přes vypracování projektu, až k jeho realizaci a závěrečným měřením) je potřeba, 

aby s potřebnou péčí konaly všechny zúčastněné subjekty.30 

Díky dotacím se podařilo ozdravit všechny vodovody a všechna školská zařízení, 

v nichž byla nalezena příliš vysoká koncentrace radonu. Co se ukázalo být problematičtější 

byly ostatní obytné stavby vlastníků, kteří měli nárok na dotace při hodnotách nad 

1000 Bq/m3, nejčastějším důvodem nečerpání dotací byla finanční situace a obava, že 

provedená opatření nepovedou ke snížení hodnot vyžadovaných pro dotace a oni tak žádné 

peníze zpět nedostanou. Dalším faktorem také bylo podceňování zdravotních rizik spojených 

s vysokou koncentrací radonu.31 

Kladně byla hodnocena informační složka Radonového programu. Cíleně šly 

informace obyvatelům postižených staveb, pro ostatní veřejnost byly zajištěny internetové 

stránky SÚJB a SÚRO, stále vycházející Radon bulletin i brožury informující o nebezpečí 

radonu při výstavbě nových domů distribuované stavebním úřadům. Během let se zpráva o 

radonu několikrát objevila i v denním tisku, což pokaždé vedlo k přechodné vlně zvýšeného 

zájmu o tuto problematiku.32 v další fázi pak SÚJB navrhoval soustředit se na občany, kteří 

nejsou zvyklí sami informace vyhledávat, odbornou veřejnost a mladé lidi, kterých se ještě 

odpovědnost za bydlení přímo netýká.33 

 

                                                           
29 Tamtéž str. 3–6. 

30 Tamtéž str. str. 6. 

Více k problematice výstavby nových domů v rizikových oblastech v kapitole 7. Kazuistika. 

31 Tamtéž str. 6–9. 

32 Výjimkou nebyly ani články v periodikách typu Květy či Blesk. 

33 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o plnění úkolů Radonového programu České republiky za období 2000 – 2009, str. 
9–10. (citováno dne 30. 5. 2017 z: https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/radiacni-
ochrana/Radonovy_program_Zaverecna_Rn_zprava_2000_2009.pdf). 
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Zatímco Radonový program z let 2000–2009 zdůrazňoval nutnost měřit, předcházet, 

informovat, Radonový program ČR 2010 až 2019 – Akční plán už zcela otevřeně hovoří o 

svém „základním cíli“, kterým je „prostřednictvím promyšlených a koordinovaných kroků 

přispět ke snížení počtu úmrtí na rakovinu plic v důsledku zvýšeného ozáření radonem a jeho 

dceřinými produkty.“34 Především do úkolu vzdělávání veřejnosti a odborné veřejnosti se 

tentokrát nově zapojilo i Ministerstvo zdravotnictví. 

Strategie k dosažení cíle de facto kopírují věcnou náplň předchozího Radonového 

programu,35 cíl sám je však naprosto jednoznačně namířen k objektům s vysokou koncentrací 

radonu, a především k nové zástavbě na územích s nejvyšším radonovým indexem pozemku. 

Tomu odpovídá o cílová skupina Akčního plánu, kterou jsou především „stavebníci nových 

bytů na územích se zvýšeným radonovým rizikem a obyvatelé žijící ve starých domech se 

zvýšenou objemovou aktivitou radonu. Souvisejícími skupinami jsou pracovníci samosprávy 

a státní správy, především ve vytipovaných oblastech, pracovníci stavebních úřadů, 

stavebního dozoru, projektanti a realizátoři ozdravných i preventivních opatření.“36 

Hlavními podmínkami a nástroji pro jejich uskutečnění má být především funkční 

legislativa reagující flexibilně na nové poznatky o zdravotním riziku a na změny legislativy 

Evropské unie, dále efektivní informovanost, která bude realizována na různých frontách, 

a také státem podporovaný funkční systém měření a hodnocení a hlavně řešení případů 

nepřijatelně vysokého rizika. Zanedbávána není ani technická stránka realizace cíle, 

aktualizována má být metodika i technologie.  

 

2.5. Shrnutí 

Při vdechnutí radonu nebo jeho produktů přeměny dochází k vnitřnímu ozáření zářením alfa, 

které má velkou intenzitu, ale malou pronikavost. Největší dávce je tedy dlouhodobě 

                                                           
34 Radonový program ČR 2010 až 2019 – Akční plan (citováno 30. 5.2017 
z:  https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/radiacni-ochrana/radonovy_program_akcni_plan.pdf). 

35 z pětice úkolů vytyčených Radonovým programem 2000–20009 vypadl jen bod I., který byl více méně 
začleněn do protiradonových ozdravných opatření. 

36 Radonový program ČR 2010 až 2019 – Akční plan (citováno 30. 5.2017 
z:  https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/radiacni-ochrana/radonovy_program_akcni_plan.pdf). 
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vystavována plicní tkáň. Při dostatečně dlouhém a intenzivním působení pak roste riziko 

vzniku rakoviny plic. Podle epidemiologických studií v České republice způsobuje radon 

celou pětinu všech úmrtí na toto onemocnění. 

Nejvýznamnějším zdrojem radonu je geologické podloží, konkrétně přítomnost uranu 

v horninách. Podle množství radonu je území charakterizováno tzv. radonovým indexem – 

nízkým, středním a vysokým. Kvůli nadprůměrně vysokému obsahu uranových rud mají 

téměř dvě třetiny území České republiky radonový index vyšší než nízký. Dalšími zdroji 

radonu jsou stavební materiály a voda přiváděná do domů. Oba tyto zdroje jsou rovněž 

kontrolovány. 

Účinky radonu byly známy již v 16. století, kdy byly pozorovány na hornících z dolů 

v Jáchymově a Schneebergu. Až ve 20. letech 20. století byl však objeven jejich pravý 

původce, tedy radon, zasloužil se o to mimo jiné český vědec Fr. Běhounek. Radon v bytech 

byl poprvé naměřen v 50. letech ve Švédsku, problém začal být však řešen až o dvacet let 

později. 

Jestli může být Česká republika na něco hrdá, pak je to včasnost a obsáhlost jejího 

Radonového programu. Opatření, která Světová zdravotnická organizace začala doporučovat 

až v roce 2009 v rámci International Radon Project a k nimž vydala informační brožuru 

Handbook on Indoor Radon – a Public Health Perspective,37 existovala u nás již dvacet let 

v podobě Radonového programu. Hlavní věcnou náplní Radonového programu bylo 

I. Vyhledávání objektů (budov) s vysokou koncentrací radonu ve vnitřním ovzduší, 

II. Preventivní protiradonová opatření, III. Protiradonová ozdravná opatření v objektech a při 

úpravě vod, IV. Informování veřejnosti a V. Vývojová a výzkumná činnost. Během první 

fáze Programu se podařilo připravit celostátní mapy s radonovým indexem geologického 

podloží, sanovány jsou všechny veřejné vodovody. Podařilo se vyhledat 87 % radonem 

nejvíce zasažených objektů a upozornit jejich vlastníky na způsoby, včetně možnosti získání 

dotace, jak vysoké hodnoty radonu v místnostech snížit.  

Radonový program ČR 2010 až 2019 – Akční plán se soustředí na jediný cíl a díky 

bohatým zkušenostem má velice dobré představy, jak jej realizovat. Velkou výhodou této 

                                                           
37 Dostupné na http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44149/1/9789241547673_eng.pdf. 
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formy je i její značná flexibilita, díky níž je Radonový program schopen reagovat na nové 

poznatky a nové problémy. České zkušenosti oceňují odborníci na radiační ochranu po celém 

světě a český Radonový program se stal inspirací pro příslušná ustanovení směrnice Rady 

2013/59/EURATOM. 
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3. Právní úprava na mezinárodní úrovni 

 

3.1. Mezinárodní organizace 

Na mezinárodní úrovni působí více organizací, které se v rámci své činnosti k radonu více či 

méně vyjadřují. Zde jsou seřazeny podle svého prostoru, který tomuto tématu věnují, 

a významu pro odbornou veřejnost. 

 

3.1.1. Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu 

Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu (International Commission on Radiological 

Protection, dále jen „ICRP“)38 je nezávislá mezinárodní nevládní organizace financovaná 

dobrovolnými členy (zejména organizacemi působícími v oblasti radiační ochrany). Je 

tvořena komisí, odbornými výbory a pracovními skupinami složenými z předních světových 

odborníků a autorit v oblasti radiační ochrany.  

Od svého založení v roce 1928 ICRP rozpracovává a udržuje koncepci systému 

radiační ochrany, která je uznávaným základem pro přípravu standardů, programů, právních 

předpisů a praktických dokumentů. Vydává publikace k různým aspektům radiační ochrany. 

Koncepce systému radiační ochrany se týkají její základní doporučení (fundamental 

recommendation). Systém radiační ochrany vyvíjí komise na základě soudobého vědeckého 

poznání o užívání jaderné energie a zdrojů záření a jeho účincích.  

Poslední základní doporučení vydala komise v roce v 2007 jako ICRP Publication 

103.39 Vývojově posouvá předchozí základní doporučení z roku 1990 a přináší další návody 

k regulaci expozice novým zdrojům ionizujícího záření. Zachovává tři fundamentální 

principy radiační ochrany (zdůvodnění, optimalizace a limitování dávek) a vysvětluje jejich 

použití na zdroje ozáření a exponované jednotlivce.  

                                                           
38 Hlavním zdrojem k této kapitole byly internetové stránky http://www.icrp.org/index.asp. 

39 The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, dostupné na 
http://www.icrp.org/publication.asp?id=ICRP%20Publication%20103. 
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Pokud jde o expozici radonu, komise prozkoumala dostupné vědecké informace o 

účincích na zdraví, které lze přisoudit radonu a jeho dceřiným produktům, a doporučila 

koeficienty rizika pro radon v rovnováze s jeho dceřinými produkty. Navrhla, aby byly pro 

radon vypočteny konverzní dávkové faktory způsobem obvyklým u ostatních radionuklidů. 

Komise potvrdila, že radon v obydlích (v důsledku dřívější neregulované činnosti) je 

existující expoziční situace implikující určitou úroveň roční dávky a referenční hodnotu, při 

které je odůvodněno nápravné opatření. Od doby tohoto doporučení věnovala komise 

problematice radonu publikace ICRP Publication 115 (Lung Cancer Risk from Radon and 

Progeny and Statement on Radon)40 a ICRP Publication 126 (Radiological Protection against 

Radon Exposure)41. 

  

3.1.2. Mezinárodní agentura pro atomovou energii 

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency, dále jen 

„IAEA“)42 byla založena v roce 1957 jako přidružená organizace Organizace spojených 

národů,43 které podává zprávy o své činnosti. Její činnost je financována členskými státy a 

dobrovolnými dary.  

IAEA dohlíží a stanovuje pravidla pro mírové využívání jaderné energie. Je rovněž 

orgánem zodpovědným za kontrolu dodržování Smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Slouží 

jako mezivládní fórum vědecké a technické spolupráce při mírovém využívání jaderné 

energie. Standardy v radiační ochraně se zabývá její odbor Division of Radiation, Transport 

and Waste Safety. IAEA zakládá svou politiku na poznatcích výboru UNSCEAR a 

doporučeních komise ICRP. Vydává publikační řady k různým aspektům jaderné 

bezpečnosti a radiační ochrany. 

                                                           
40 Lung Cancer Risk from Radon and Progeny and Statement on Radon (dostupné na: 
http://www.icrp.org/publication.asp?id=ICRP%20Publication%20115). 

41 Radiological Protection against Radon Exposure (dostupné na: 
http://www.icrp.org/publication.asp?id=ICRP%20Publication%20126). 

42 Hlavním zdrojem k této kapitole byly internetové stránky https://www.iaea.org/. 

43 DAMOHORSKÝ, M. a kol.: Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010, str. 453. 
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Koncepce radiační ochrany se týkají publikace International Basic Safety Standards 

stanovující také požadavky na ochranu zdraví před ozářením z radonu v budovách. v řadě 

Safety Guides vydala k tomuto tématu doporučení pro regulační orgány členských států 

v publikaci Protection of the Public against Exposure Indoors due to Radon and Other 

Natural Sources of Radiation (2015)44. Princip zdůvodnění a optimalizace opatření ke snížení 

existujícího nebo neregulovaného radiačního rizika vztahuje také na ozáření z přírodních 

zdrojů radonu (včetně zevního ozáření) v obydlích a na pracovištích. Agentura vypracovala 

harmonogram napomáhají členským státům vypracovat národní radonový akční plán. 

 

3.1.3. Světová zdravotnická organizace  

Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, dále jen „WHO“)45 je 

mezinárodní organizace v systému Organizace spojených národů. Je financována členskými 

státy a dobrovolnými dary. 

WHO formuluje zdravotní politiku, vyvíjí konzultační činnost podle potřeb členských 

států a mimo jiné poskytuje odbornou pomoc při vypracování národních zdravotnických 

strategií. Mezi programy, které organizuje v oblasti ochrany zdraví před ionizujícím zářením, 

patří Internation Radon Project (2005) s cílem formulovat politiku a strategii ochrany před 

radonem, stanovit úrovně koncentrace radonu s ohledem na ochranu zdraví, doporučit 

metody měření a nápravných opatření a rozvíjet metody komunikace zdravotního rizika 

spojeného s expozicí radonu. v jeho rámci vydala v roce 2009 publikaci WHO Handbook on 

Indoor Radon46 zaměřenou na expozici radonu při bydlení. Tato publikace je určena pro 

země, které plánují vypracovat nebo rozšířit svůj národní radonový program, a dále pro další 

zainteresované strany působící např. ve stavebnictví. 

 

                                                           
44 Protection of the Public against Exposure Indoors due to Radon and Other Natural Sources of Radiation 
(dostupné na: https://www.iaea.org/publications/10671/protection-of-the-public-against-exposure-indoors-
due-to-radon-and-other-natural-sources-of-radiation). 
45 Hlavním zdrojem k této kapitole byly internetové stránky http://www.who.int/en/. 
46 Handbook on Indoor Radon (dostupné na: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44149/1/9789241547673_eng.pdf). 
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3.1.4. Vědecký výbor Organizace spojených národů pro účinky atomového záření  

Vědecký výbor Organizace spojených národů pro účinky atomového záření (United Nations 

Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, dále jen „UNSCEAR“)47 podává 

přehledy o úrovních, účincích a rizicích expozice zdrojům ionizujícího záření a předkládá 

zprávy Valnému shromáždění OSN. UNSCEAR je složen z představitelů států určených 

Valným shromážděním OSN.  

Přehled a posouzení zdrojů a účinků expozice radonu při bydlení a na pracovištích 

vydal v rámci Vědecké zprávy Effects of ionizing radiation48 v roce 2006. Přírodní zdroje 

ozáření, a zejména radon, byly pro UNSCEAR tematickou prioritou sběru dat pro léta 2009–

2013.  

 

3.1.5. Mezinárodní komise pro radiační jednotky a měření 

Mezinárodní komise pro radiační jednotky a měření (International Commission on Radiation 

Units and Measurements, dále jen „ICRU“)49 je sesterskou organizací výboru ICRP. Je 

financována z výtěžku prodeje dokumentů (reports) ICRU, z podpory ze strany IAEA a 

z příspěvků mezinárodních organizací, profesních sdružení a komerčních společností. 

Vypracovává a zveřejňuje mezinárodně přijatá a uznávaná doporučení v oblasti veličin, 

jednotek, terminologie, postupů měření a referenčních dat určených pro bezpečné a účinné 

používání ionizujícího záření ve zdravotnictví, vědě a technologii a radiační ochraně 

jednotlivce a populace.  

V dokumentu Report 88, Measurement and Reporting of Radon Exposures (2012)50 

ICRU poskytuje informace o aspektech měření radonu, interpretaci jejich výsledků a 

doporučení k optimální strategii měření s ohledem na jeho cíle. 

 

                                                           
47 Hlavním zdrojem k této kapitole byly internetové stránky http://www.unscear.org/. 
48 Dostupné na http://www.unscear.org/unscear/en/publications/2006_1.html a 
http://www.unscear.org/unscear/en/publications/2006_2.html. 
49 Hlavním zdrojem k této kapitole byly internetové stránky http://www.icru.org/. 
50 Dostupné na http://www.icru.org/content/reports/measurement-and-reporting-of-radon-exposures. 
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3.1.6. Agentura pro jadernou energii při OECD 

Agentura pro jadernou energii (The Nuclear Energy Agency, dále jen „NEA“)51 je 

specializovanou organizací v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(OECD). v roce 1979 vydala její skupina expertů zprávu Exposure to Radiation from the 

Natural Radioactivity in Building Materials.52 Odhaduje v ní expozici záření gama a 

dceřiným produktům radonu v souvislosti s bydlením. Zpráva měla přispět ke shodě názorů 

v této oblasti a k ničemu členské státy nezavazovala. 

 

3.2. Evropská unie 

Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM)53 bylo založeno v roce 1957 na 

základě Římských smluv. Členy jsou nyní všechny členské státy Evropské unie. Cíle 

smlouvy sleduje a realizuje Evropská komise, především činností Generálního ředitelství pro 

energetiku. Předpisy pro ochranu zdraví před nebezpečnými účinky ionizujícího záření 

připravuje jeho útvar Unit D3 Radiation Protection and Nuclear Safety.  

V roce 2013 přijala Rada EU směrnici 2013/59/EURATOM, kterou se mimo jiné 

stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany pracovníků, jednotlivců z obyvatelstva a 

pacientů před nebezpečnými účinky ionizujícího záření. Tyto standardy zajišťují mimo jiné 

ochranu pracovníků na pracovištích se zvýšenou koncentrací radonu, ochranu obyvatelstva 

před radonem v budovách. Implementace této směrnice do české legislativy byla provedena 

zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon. 

Kromě směrnic vydává EURATOM také doporučení, např. doporučení Komise 

90/143/Euratom o ochraně obyvatelstva před ozářením radonem uvnitř budov nebo 

doporučení Komise 2001/928/Euratom o ochraně obyvatelstva před radiační expozicí 

radonem při zásobování pitnou vodou. 

 

                                                           
51 Hlavním zdrojem k této kapitole byly internetové stránky https://www.oecd-nea.org/. 
52 Dostupné na https://www.oecd-nea.org/rp/reports/1979/exposure-to-radiation-1979.pdf. 
53 Viz https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/euratom. 
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3.3. Shrnutí 

Na mezinárodní úrovni působí více organizací, které se při své činnosti dotkly tématu radonu. 

Členství v nich je dobrovolné a dokumenty, které k radonovým otázkám vydávají, jsou svou 

povahou většinou informativní, rekomendační, podpůrná a působí především silou své 

odborné argumentace. Nemají však povahu kontraktační a nejsou závazné, kromě směrnic 

vydávaných Evropskou unií. Nejvýznamnějšími jsou ICRP, jako tvůrce principů a filosofie 

radiační ochrany, a IAEA, která slouží jako mezinárodní fórum vědecké spolupráce. 
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4. Zařazení v rámci státní správy 

 

4.1. Historie 

Celý systém ochrany obyvatelstva před ozářením z radonu byl v počátcích řešení 

problematiky (do roku 1995) součástí rezortu zdravotnictví a byl prováděn odbory hygieny 

záření krajských hygienických stanic a metodicky veden odborníky Ústavu hygieny záření 

Institutu hygieny a epidemiologie (později Centra hygieny záření Státního zdravotního 

ústavu).  

Vzhledem k šíři a charakteru problematiky, kterou ochrana před radonem zahrnovala, 

byla pro koordinaci činnosti zřízena Meziresortní radonová komise (dále jen „MRK“), jejíž 

první zasedání se konalo 15. 8. 1990. Jejími členy byli kromě dotčených ministerstev rovněž 

zástupci krajů, dotčených obcí a institucí (Institut hygieny a epidemiologie, Ústřední ústav 

geologický, později vysoké školy) a zástupci občanů – mluvčí vlastníků domů START nebo 

zástupci občanů města Jáchymov. Úkolem komise bylo zejména „[...] koordinovat postup 

prací na urychleném snížení radiační zátěže obyvatelstva a doporučovat další opatření na 

základě nových poznatků“.54  

V agendě Meziresortní radonové komise bylo mimo jiné: příprava legislativy, 

financování programů a zajištění prostředků ze státního rozpočtu na poskytování dotací na 

realizaci protiradonových opatření, výzkum a vývoj potřebných stavebních technologií, 

výzkum v oblasti geologie, příprava metodik měření a vyhodnocování výsledků měření, 

organizace průzkumu bytového fondu, rozdělování dotací na protiradonová opatření podle 

výsledků měření, řešení problematiky domů START.  

 

4.2. Současnost 

Zákonem ČNR č. 21/1993 Sb. s platností od 1.1.1993 vznikl Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost (dále jen „SÚJB“) jako nový, nezávislý ústřední orgán státní správy a dozoru ČR 

                                                           

54 Statut Meziresortní protiradonové komise, 15. 8. 1990. 
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při mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření. SÚJB především vykonává 

státní správu a dozor nad využíváním jaderné energie a ionizujícího záření, stanovuje 

základní podmínky zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, a dále vytváří státem 

garantovaný režim pro zajištění bezpečného ukládání radioaktivních odpadů a havarijní 

připravenost pro případ radiačních nehod.55 

V roce 1995 SÚJB převzal působnost a pravomoci Ministerstva zdravotnictví, Hlavního 

hygienika ČR a krajských hygieniků v ochraně zdraví před ionizujícím zářením. Tím se 

SÚJB stal orgánem vykonávajícím státní dozor v celé oblasti využívání jaderné energie a 

ionizujícího záření, tedy i ochrany obyvatel před radonem. v této oblasti fakticky převzal 

úlohu MRK a stal se logicky nositelem koordinace aktivit ostatních resortů. 

Společně s přechodem působnosti a pravomocí v oblasti radiační ochrany na SÚJB 

byl založen Státní ústav radiační ochrany (dále jen „SÚRO“) jako rozpočtová organizace 

zřízená rozhodnutím předsedy SÚJB ze dne 26. 5. 1995 s účinností od 1. 7. 1995. Dnes jako 

veřejná výzkumná instituce pečuje o zajištění odborné, metodické, vzdělávací, informační a 

výzkumné činnosti související s výkonem státní správy v ochraně před ionizujícím zářením 

na území České republiky. Tyto činnosti provádí i v oblasti ochrany před ozářením z radonu. 

Převážná část SÚRO vznikla delimitací z Centra hygieny záření Státního zdravotního 

ústavu v Praze a z odborů hygieny záření krajských hygienických stanic. Pracovníci těchto 

institucí přešli v roce 1995 většinou spolu s agendou, kterou řešili v rámci resortu 

zdravotnictví, buď do státní správy (do SÚJB), nebo do výzkumného sektoru (do SÚRO).  

Chemicko-technologickou úlohu plní Státní ústav jaderné, biologické a chemické 

ochrany (dále jen „SÚJCHBO“) se statutem veřejné výzkumné instituce. Zřízen byl v roce 

2000 za účelem zajištění výzkumné a vývojové činnosti, zaměřené zejména na identifikaci a 

kvantifikaci radioaktivních, chemických a biologických látek, vč. hodnocení a vývoje 

individuálních a kolektivních prostředků ochrany člověka před těmito látkami a 

dekontaminací. v radonové ochraně hraje roli např. při vyhodnocování stopových detektorů 

měřících přítomnost radonu ve vnitřním ovzduší budov. 

 

                                                           
55 K této kapitole více viz https://www.sujb.cz/o-sujb/15-let-sujb/vznik-a-vyvoj-sujb/. 
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4.3. Shrnutí 

Původně byla problematika radonu řešena v rámci rezortu zdravotnictví. Pro koordinaci 

s ostatními ústředními správními úřady a dalšími orgány státní správy byla roku 1990 zřízena 

Meziresortní radonová komise. v její agendě byla mimo jiné i příprava legislativy a získávání 

financí na poskytované dotace.  

Od roku 1995 si působnost v oblasti radiační ochrany atrahoval SÚJB a zřídil si 

organizační složku SÚRO, která vykonává odborné, metodické, vzdělávací, informační a 

výzkumné činnosti rovněž pro radonovou oblast.  
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5. Vývoj radonové legislativy 

 

5.1. Atomové právo 

Kvůli ionizujícímu záření, emitovanému především produkty jeho přeměny, spadá právní 

úprava radonu pod atomové právo. „Atomové právo je soustava speciálních právních norem 

vytvořených pro regulaci chování právnických a fyzických osob zabývajících se činnostmi 

spojenými se štěpnými materiály, ionizujícím zářením a ozářením z přírodních zdrojů.“56 

v systematice práva životního prostředí jej řadíme do zvláštní části, do oddílu ochrany před 

zdroji ohrožení.57 

Před sametovou revolucí patřila ochrana před ionizujícím zářením do působnosti 

Ministerstva zdravotnictví (na Slovensku po rozpadu federace zůstalo toto uspořádání 

dodnes) a byla realizována nejprve skrze zákon č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické 

péči, spolu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 34/1963 Sb., o hygienické ochraně před 

ionizujícím zářením a o hospodaření se zdroji ionizujícího záření, a později skrze zákon 

č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, (dále jen „zákon o péči o zdraví lidu“) a vyhlášku 

Ministerstva zdravotnictví č. 59/1972 Sb., o ochraně zdraví před ionizujícím zářením. Jejich 

předmětem byla ochrana obyvatelstva a pracovníků před umělými zdroji jaderného záření a 

ochrana před přírodními zdroji na pracovištích (ozáření pracovníků v podzemí, ozáření 

palubního personálu letadel kosmickým zářením). v této době nebyla dosud věnována 

pozornost ozáření radonem a jeho produkty přeměny při bydlení. Mělo se za to, že ozáření 

je významné pouze při zvýšené pracovní námaze, zejména v dolech. Od poloviny 80. let 

20. století začal ve světové vědecké obci převládat názor, že je zapotřebí zabývat se také 

hodnotami ozáření při bydlení, a čeští odborníci začali připravovat první legislativní úpravu 

v této oblasti.  

 

                                                           

56 DRÁBOVÁ, D.: Úvod do atomového práva. Přednáška. Praha: Právnická Fakulta Univerzity Karlovy, 
4.4.2013.  

57 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010, str. 32. 
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5.1.1. První právní úprava chránící před radonem ve stavbách 

První vyhláškou zohledňující expozici v prostorách určených k bydlení byla vyhláška 

Ministerstva zdravotnictví č. 76/1991 Sb., o požadavcích na omezování ozáření z radonu a 

dalších přírodních radionuklidů, ze dne 12. února 1991 (dále jen „vyhláška č. 76/1991 Sb.“). 

Vyhláška č. 76/1991 Sb. byla vydána na základě všeobecného zmocnění Ministerstva 

zdravotnictví k vydávání závazných zásad a pokynů v zákoně o péči o zdraví lidu, který sám 

ochranu před zářením nijak neupravoval. Autory vyhlášky byli odborníci na jaderné záření 

působící tehdy v Centru hygieny záření Státního zdravotního ústavu v Praze, na krajských 

hygienických stanicích a na Ministerstvu zdravotnictví, pod něž tato problematika spadala. 

Vyhláška obsahuje požadavky na množství radonu v obytných a pobytových 

místnostech pro stávající budovy (ty, k nimž bylo vydáno stavební povolení před platností 

vyhlášky) a novostavby, předepisuje další povinnosti při výstavbě nových budov a dále 

zahrnuje požadavky na obsah přírodních radionuklidů v používaných stavebních materiálech 

a v dodávané vodě.  

Z hlediska vývoje legislativních úprav je zajímavé vymezení prostor, ve kterých je 

radon regulován - jako by se autoři vyhlášky snažili myslet opravdu na všechno. Pobytové 

prostory jsou definovány jako obytné místnosti v objektech užívaných k bydlení a 

individuální rekreaci a v ostatních objektech jako tzv. nepobytové místnosti, tedy „místnosti, 

kde součet doby pobytu všech osob, které se v nich mohou zdržovat, činí podle 

předpokládaného způsobu využití ročně více než 1000 hodin, například pracovny, kanceláře, 

dílny, učebny ve školách, ložnice ve zdravotnických zařízeních, hotelích a ubytovnách, 

prodejny, sály kin, divadel a kulturních zařízení“58. Tím se mezi prostory, ve kterých je 

množství radonu regulováno, dostávají také některá dosud nezohledňovaná pracoviště a 

veřejně přístupné prostory. Tato úprava rozsahu prostor, kde byl obsah radonu regulován, 

byla velmi ambiciózní. Jak ukázala následná praxe, ve většině veřejných budov nebo na 

pracovištích, kde pobývá veřejnost, jako jsou obchody, čekárny, kina nebo divadla, regulace 

nevešla do širšího povědomí, ani se nezačala uplatňovat. 

                                                           
58 Ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky č. 76/1991 Sb. 
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Vyhláška č. 76/1991 Sb. dále stanovila hodnoty ekvivalentní objemové aktivity 

radonu pro místnosti ve stávajících, resp. nově budovaných objektech na 200 Bq/m3, resp. 

100 Bq/m3, které nemají být překročeny. Podle dikce vyhlášky jsou rozhodné úrovně ve 

vyhlášce definovány jako mezní, to znamená, že vyšší hodnoty nejsou přípustné: pro stávající 

budovy „V pobytových místnostech musí být ekvivalentní objemová aktivita radonu 

v průměru za rok menší než 200 Bq/m3. Není-li tento požadavek splněn, musí být provedeny 

úpravy ke snížení ozáření z radonu.“59 a pro nové budovy: „Při výstavbě nebo přestavbě 

budov se musí postupovat tak, aby v pobytové místnosti nebyla ekvivalentní objemová 

aktivita radonu v průměru za rok větší než 100 Bq/m3.“60. Kromě těchto hraničních hodnot je 

stanovena ještě hodnota pro příkon fotonového dávkového ekvivalentu, který „musí být 

menší než 2 μSv/h“61. Pro objekty, v nichž je zvýšené ozáření způsobeno oběma složkami, 

jak vnějším ozářením ze záření gama ze stavebního materiálu, tak vnitřním ozářením od 

radonu a jeho produktů přeměny (ať již pochází ze stavebního materiálu nebo z podloží), je 

zavedeno tzv. součtové kritérium, které zohledňuje míru čerpání obou mezních hodnot 

současně, aby se vzala v úvahu dávka od obou zdrojů.  

Vyhláška č. 76/1991 Sb. dále regulovala postup výstavby nových objektů tím, že 

definovala cílovou hodnotu ekvivalentní objemové aktivity radonu, které musí být dosaženo, 

a určila, za jakých podmínek se tento cíl bude považovat za splněný (nízké radonové riziko 

pozemku, dané množství radonu ve vodě dodávané do objektu a množství rádia ve stavebním 

materiálu, ze kterého se radon do stavby dostává). Tím vznikla povinnost stanovit před 

výstavbou objektu radonové riziko pozemku, zároveň však není ve vyhlášce, ani v jiném 

právním předpisu určen subjekt, který má tuto povinnost plnit. Obdobné povinnosti byly 

stanoveny pro přestavbu objektu. Plnění povinností (stanovení radonového rizika a případné 

zahrnutí protiradonového opatření) kontrolovaly stavební úřady. Tím byla část odpovědnosti 

za výslednou hodnotu ekvivalentní objemové aktivity radonu v objektu přenesena na 

projektanty, architekty a stavební společnosti. Nikdo ale neměl povinnost kontrolovat 

                                                           
59 Ustanovení § 5 vyhlášky č. 76/1991 Sb. 

60 Ustanovení § 4 vyhlášky č. 76/1991 Sb. 

61 Ustanovení § 5 vyhlášky č. 76/1991 Sb. 
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výslednou míru ozáření v novostavbě. Přesto některé stavební úřady takové měření ke 

kolaudaci vyžadovaly. 

Tato první vyhláška č. 76/1991 Sb. vykazuje řadu problematických ustanovení – 

některé povinnosti, které ukládá, jsou nerealistické (např. velmi nízké mezní hodnoty) a mají 

spíše charakter zbožného přání. Povinnosti nejsou přiděleny konkrétním subjektům, kromě 

toho v době vzniku vyhlášky nebyl ještě v České republice vytvořen systém, který by byl 

schopen zajistit kontrolu stanovené regulace. Přesto byla v mnohém nadčasová a odvážnější 

než všechny, které po ní následovaly, a umožnila rozvoj legislativního a regulačního 

prostředí v oblasti ochrany před radonem.  

Tato úprava odstartovala měření radonu ve stavbách i v podloží, vznikaly první 

společnosti, které se měřením zabývaly a nabízely své služby stavebníkům i ostatním, kteří 

si chtěli udělat jasno o míře ozáření ve vlastním bytě či domě. Ve snaze zjistit co nejvíce o 

ozáření v ČR bylo odbory hygieny záření při krajských hygienických stanicích nabízeno 

bezplatné roční screeningové měření v oblastech, kde bylo možné očekávat podle 

geologického složení podloží vysoké radonové riziko. Prvním krokem bylo potřebné 

vytvoření prostředí s jasně danými pravidly pro měřicí firmy, takže byly vytvořeny metodiky 

měření, byl ustanoven systém metrologické kontroly přístrojů, akreditační systém pro měřicí 

společnosti. Metodika měření radonu v podloží byla původně přejata ze Švédska, kde začali 

provádět měření radonu v budovách již od poloviny 80. let.62 Jako jednoduché zařízení pro 

dlouhodobé měření v bytech byly využity stopové dozimetry vyvinuté v Ústavu hygieny 

práce v uranovém průmyslu, které byly původně určeny pro potřeby dozoru na důlních 

pracovištích. Kromě toho byly počátkem 90. let vyvinuty domácími odborníky nové české 

přístroje vhodné pro měření v bytech i v půdě a byly vytvořeny a schváleny příslušné 

metodiky. Současně se rozvinul výzkum na poli stavebních protiradonových opatření, jak 

preventivního charakteru u novostaveb, tak sanačních u stávajících objektů.  

 

                                                           
62 KLENER, V. a kol.: Hygiena záření, Praha: Avicenum, 1987, str. 510–511. 
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5.1.2. Atomový zákon 

Ucelený legislativní systém pro tuto oblast byl přijat v roce 1997. Základním právním 

předpisem v oblasti regulace ozáření z přírodních zdrojů byl od 1. 7. 1997 až do konce roku 

2016 zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření a o 

změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „starý 

atomový zákon“), a jeho prováděcí předpisy, nejprve vyhláška č. 184/1997 Sb., 

o požadavcích na zajištění radiační ochrany, (dále jen „vyhláška č. 184/1997 Sb.“) účinná od 

19. 8. 1997, která byla později nahrazena vyhláškou č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve 

znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., (dále jen „vyhláška č. 307/2002 Sb.“) s účinností od 12. 7. 

2002 do 31. 12. 2006. 

Starý atomový zákon již upravoval všechny aspekty bezpečného využívání jaderné 

energie a zdrojů ionizujícího záření, včetně ochrany osob a životního prostředí před jeho 

účinky, povinností při provádění zásahů vedoucích ke snížení přírodního ozáření a ozáření 

v důsledku radiačních nehod, zajištění nakládání s radioaktivními odpady a výkonu státní 

správy v této oblasti. Stejně tak vyhláška č. 184/1997 Sb. se již věnovala zajištění radiační 

ochrany při činnostech vedoucích k ozáření způsobených jak zdroji přírodního ozáření, tak 

ozáření umělými zdroji, včetně bezpečných způsobů nakládání s jaderným odpadem.  

Co se týče ozáření osob a zásahů k jeho snižování, je pro účely vyhlášky č. 184/1997 

Sb. využíván systém tzv. směrných hodnot. Pojem směrná hodnota je definován v § 2 této 

vyhlášky jako „ukazatel nebo kritérium, jenž je vodítkem pro posouzení opatření v radiační 

ochraně, jeho překročení nebo nesplnění zpravidla indikuje podezření, že radiační ochrana 

není optimalizována; směrné hodnoty slouží k rozhodování o příslušných opatřeních, pokud 

nejsou známy bližší podmínky a okolnosti vykonávané činnosti vedoucí k ozáření nebo 

prováděného zásahu k omezení ozáření, které by umožňovaly uplatnit optimalizaci radiační 

ochrany na základě údajů specifických pro daný jednotlivý případ“. Jak je zřejmé ze samotné 

definice, je s pojmem směrná hodnota úzce spjat pojem optimalizace radiační ochrany jako 

proces „k dosažení a udržení takové úrovně radiační ochrany, aby riziko ohrožení života, 

zdraví osob a životního prostředí bylo tak nízké, jak lze rozumně dosáhnout při uvážení 

hospodářských a společenských hledisek.“ Nově bylo tedy de facto umožněno relativizovat 
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nepřekročitelnost stanovených hodnot s poukazem na hospodářské a společenské náklady 

případného opatření.63  

Tento systém je uplatněn i v ochraně osob před ozářením z radonu a jeho produktů 

přeměny v objektech. Původní mezní hodnoty dle vyhlášky č. 76/1991 Sb. byly nahrazeny 

hodnotami směrnými, nezávaznými a nevynutitelnými. Jejich výše stanovená § 62 zůstala 

stejná jako v předchozí právní úpravě, tedy 100 Bq/m3 ekvivalentní objemové aktivity 

radonu pro stavby, ke kterým kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci po účinnosti této 

vyhlášky, a 200 Bq/m3 pro stavby, které byly pravomocně zkolaudovány již před účinností 

této vyhlášky. Tímto rozdělením se mimo jiné posunula časová hranice pro stavby, u nichž 

byl tolerován výskyt zvýšené míry radonového ozáření, z 31. 12. 1991 (jak stanovila 

vyhláška č. 76/1991 Sb.) na 19. 8. 1997 (kdy nabyla účinnosti vyhláška nová). 

Dalším posunem, ke kterému došlo ve vyhlášce č. 184/1997 Sb., je regulace výše 

ekvivalentní objemové aktivity radonu u jiných než obytných prostor – v tzv. pobytových 

prostorech. Tam kde je specifický režim užívání těchto prostor, např. ve školských 

zařízeních, kinech nebo dílnách, se regulace vztahuje na hodnotu v době užívání. Změnu lze 

vnímat jako nahrazení příliš přísné regulace a soustředění se na podstatnou dobu, kdy jsou 

ve stavbách opravdu ozařováni lidé. Tento posun souvisí patrně zejména s rozvojem 

možností měření a vzniku metodik, které umožňují s dostatečně nízkou chybou ohodnotit 

úroveň ozáření v jiném než integrálním režimu.  

V příloze vyhlášky č. 184/1997 Sb. je rozpracován systém směrných hodnot tak, že 

několika konkrétním hodnotám ekvivalentní objemové aktivity radonu jsou přiřazena 

odpovídající opatření, která jsou považována za přiměřená – např. pro hodnoty ekvivalentní 

objemové aktivity radonu mezi 200 Bq/m3 a 300 Bq/m3 uvádí vyhláška jako přiměřené 

                                                           

63 Kritérium uvážení všech hospodářských a společenských hledisek vychází z pokynů Mezinárodní komise pro 
radiologickou ochranu (ICRP) a bylo formulováno v publikaci 26 z roku 1977 (viz KLENER, V. a kol.: 
Hygiena záření, Praha: Avicenum, 1987, str. 385), jako tzv. princip ALARA (as low as reasonably achievable), 
jeden ze základních principů systému radiační ochrany. Při použití v právním textu však tato formulace nabývá 
zcela jiného významu. Pokud tento termín použije radiační vědec, předpokládá, že se vynaloží všechny 
dostupné prostředky, aby ke snížení rizika došlo. Pokud však zákonodárce podmíní dodržování nějakého 
příkazu podobnou formulací, velmi výrazně to danému příkazu ubere na vážnosti a dostáváme se na nejistou 
půdu dohadů osvětlených pouze judikaturou a doktrínou.  
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jednoduché opatření, např. zvýšení větrání nebo zavedení systému nucené ventilace. 

U hodnoty 2000 Bq/m3 se za přiměřené již považuje vyloučení pobytu osob apod. 

 

K první změně § 6 starého atomového zákona došlo již rok po začátku jeho účinnosti, 

a sice v oblasti ochrany před radonem při bydlení. k původnímu negativnímu vymezení 

podmínek, za kterých se opatření proti radonu provádět nemusí, byl doplněn odstavec 

s vymezením podmínek, za kterých se opatření provést musí. Taxativně jsou vymezeny dva 

případy: při výstavbě nového objektu na stavebním pozemku mimo území s nízkým 

radonovým rizikem a při užívání stavby s pobytovým prostorem, u něhož jsou překročeny 

směrné hodnoty stanovené prováděcím předpisem, kde může stavební úřad nařídit provedení 

nezbytných úprav na stavbě z důvodů ohrožení zdraví uživatelů stavby, je-li to ve veřejném 

zájmu.64  

V tomto znění platila dikce starého atomového zákona i vyhlášky č. 184/1997 Sb. až 

do července 2002, kdy byl zákon novelizován a současně nabyla účinnosti i nová prováděcí 

vyhláška 307/2002 Sb., o radiační ochraně, (dále jen „vyhláška č. 307/2002 Sb.“). Oba 

předpisy byly sestavovány ve spolupráci odborníků na radiační ochranu s právníky SÚJB, 

kteří měli při formulaci znění jednotlivých ustanovení poslední slovo.65  

 

5.1.3. Diskutabilní novelizace atomového zákona a příslušných vyhlášek 

Od 1. 7. 2002 vstoupila v platnost novela starého atomového zákona, která podstatným 

způsobem rozšířila úpravu v oblasti ozáření z přírodních zdrojů v § 6. Kromě podstatného 

rozšíření ustanovení o pracovištích, na kterých se pracovníci mohou setkat s ozařováním 

                                                           
64 Výraz ve veřejném zájmu zde však nebyl uveden ve smyslu právním, byl užit odborníky na ozáření v dobré 
víře, že přeci každé snižování vysoké koncentrace radonu musí vždy být „ve veřejném zájmu“. 

65 Autorství odborníků na záření, nebylo-li doplněno radou právníka, bylo v některých případech poněkud 
problematické. Např. ve znění § 6 starého atomového zákona až do novelizace k 1. 7. 2002 totiž nedůsledností 
při používání pojmu pozemek (jenž byl na jednom místě nahrazen slovem území: Opatření vedoucí ke snížení 
přírodního ozáření v důsledku výskytu radonu a produktů jeho přeměny ve vnitřním ovzduší staveb se musí 
provádět, pokud se stavba umísťuje na stavebním pozemku mimo území s nízkým radonovým rizikem.) došlo až 
k situaci, kdy se radonový index pozemků odečítal v řadě případů z prognózních map radonového rizika 
namísto toho, aby se v každém jednotlivém případě měřil, což však bylo pravým záměrem autorů zákona. Na 
druhou stranu dlouhodobá spolupráce prokázala i určitá úskalí při snaze naformulovat požadavky odborníků, 
ale vyhovět požadavkům kladeným na legislativu. 
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radonem a produkty jeho přeměny, jsou podstatně rozšířeny a zpřehledněny povinnosti 

stavebníka nové stavby. v § 6 odst. 4 je zavedena povinnost stanovení radonového indexu 

pozemku (nový neutrální název pro radonové riziko pozemku z předešlých právních úprav).  

Novela však nepamatovala na novostavby a povinnosti pro jejich stavitele, zejména 

zcela chybí povinnost provádět měření před kolaudací. Pouze v odst. 5 je zakotvena 

povinnost vlastníka budovy, ve které bylo zjištěno překročení směrných hodnot, provést 

snížení ozáření, opět s regulativem, že „lze toto ozáření snížit (...) zásahem, s nímž spojené 

očekávané snížení zdravotní újmy je dostatečné k odůvodnění škod a nákladů spojených se 

zásahem“. Přitom opatření má být sníženo na úroveň, „jakou lze rozumně dosáhnout při 

uvážení hospodářských a společenských hledisek“. Bohužel tak legislativa nezajišťovala, aby 

při obnově domovního fondu mohlo docházet k vyšší úrovni ochrany zdraví obyvatel před 

ozářením způsobeným radonem a stav je tak víceméně konzervován, nebo dochází k jeho 

zhoršování využíváním nových technologií – zateplování vnějšího pláště a výměny oken.66  

V témže odstavci zákona se mění hranice pro použití dalšího prvku regulace – 

nařízení úprav ve stavbě, je-li to ve veřejném zájmu. Původní hranicí pro tento způsob 

regulace byla směrná hodnota (viz vyhláška č. 184/1997 Sb.). Nově je to mezní hodnota 

uvedená v prováděcí vyhlášce č. 307/2002 Sb. Úprava je pravděpodobně zdůvodněna tím, že 

zásah do vlastnictví by měl být proveden pouze z velmi pádných důvodů (v případě 

očekávaného vážného poškození zdraví).  

Posledním a velmi progresivním novým ustanovením § 6 starého atomového zákona 

je povinnost vlastníka budovy informovat případného nájemce v případě, že v budově byly 

naměřeny hodnoty vyšší než směrné nebo mezní nebo pokud zde bylo provedeno 

protiradonové opatření.  

Při další novelizaci starého atomového zákona 1. 1. 2013 došlo k částečné nápravě 

stavu, kdy rekonstrukce staveb nebyly podrobeny žádné regulaci. Nově byla zavedena 

povinnost u stavebníků, kteří „ohlašují nebo žádají o povolení provedení stavebních úprav 

pro změnu v užívání části stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, 

anebo oznamují změnu v užívání stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové 

                                                           
66 Více viz kapitola 5.2. Stavební právo. 
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místnosti“, a to „povinnost zajistit měření úrovně objemové aktivity radonu a výsledky 

předložit stavebnímu úřadu nebo autorizovanému inspektorovi“.67  

S vyhláškou č. 307/2002 Sb. nastalo několik významných změn. Jednou z nich byla 

změna veličiny, v níž je měřeno a posuzováno množství radonu ve vnitřním prostředí. Dosud 

se vyjadřovalo pomocí ekvivalentní objemové aktivity radonu, která zohledňovala 

objemovou aktivitu produktů přeměny radonu. Její měření však bylo problematické a 

vykazovalo velké odchylky. Nahradila ji proto objemová aktivita radonu, která měří pouze 

výskyt částic radonu, z nichž produkty přeměny vznikají. Současně tak došlo ke sladění 

rozhodné veličiny se Západní Evropou, k jejíž úpravě Česká republika již tehdy směřovala. 

Směrná hodnota se proto opticky zvýšila na dvojnásobek (z původních 200 Bq/m3 ve starých 

stavbách a 100 Bq/m3 u staveb nových se zvedla na 400 Bq/m3, respektive 200 Bq/m3), míra 

zátěže však fakticky zůstala stejná. 

 

Z hlediska regulace množství radonu v nově stavěných budovách vyhláška 

č. 307/2002 Sb. používala změněný koncept rozlišení mezi novými a starými budovami. 

Nejde pouze o opětovné posunutí časové hranice pro nové budovy, kdy novým přelomem je 

prakticky opět nabytí účinnosti nové vyhlášky. v § 95 jsou uvedeny v odst. 1 směrné hodnoty 

pro „zkolaudované“ stavby a v § 95 odst. 4 se hovoří o směrných hodnotách pro 

„projektované a stavěné budovy“, které jsou přísnější, tak jako v předchozí právní úpravě. Je 

však jasné, že stavěná budova se po kolaudaci stane budovou zkolaudovanou, takže přísnější 

směrné hodnoty při provozu budovy (kdy má regulace jedině smysl z hlediska ochrany 

obyvatel budovy před ozářením) pro ni platit nebudou. Je prakticky vyloučené, že by tato 

interpretace byla záměrem zákonodárce, chyba tak nastala při formulování textu v SÚJB. 

z hlediska cíle regulace celá tato úprava působí nepochopitelně zpátečnicky a nedostatečně 

ambiciózně, zejména ve srovnání s předchozími úpravami.  

Reálně je výklad ustanovení zcela ponechán na praxi stavebních úřadů, pro které je 

systém směrných hodnot často málo srozumitelný. Není tedy neobvyklé, že se jejich postup 

lišil: některé vyžadovaly měření ke kolaudaci a uplatňovaly pro ni směrnou hodnotu 

                                                           
67 Ustanovení § 6 odst.4 starého atomového zákona. 
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200 Bq/m3, jiné kontrolovaly pouze to, zda byl stanoven radonový index pozemku a projekt 

zahrnoval protiradonová opatření.68 Protože jednotná praxe stavebních úřadů je žádoucí, 

prováděl SÚJB pravidelné přednášky pro pracovníky stavebních úřadů. 

Jako další nový prvek jsou v § 95 odst. 3 vyhlášky č. 307/2002 Sb. explicitně uvedeny 

tzv. mezní hodnoty, a to ve výši 4000 Bq/m3, tedy desetinásobku směrné hodnoty pro 

zkolaudované stavby.  

Ve starém atomovém zákoně poté již v oblasti ochrany před ozářením z radonu 

nedošlo k žádné další zásadní novelizaci až do 31. 12. 2016. Vyhláška č. 307/2002 Sb. byla 

novelizována vyhláškou č. 499/2005 Sb. (účinnost od 1. 1. 2006). Novelizované části se 

v oblasti ochrany před radonem týkaly zejména pracovišť, na kterých může docházet ke 

zvýšenému ozáření z radonu a jeho produktů přeměny.   

 

5.1.4. Nová atomová legislativa 

Od 1. 1. 2017 vešel v účinnost zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále jen „nový 

atomový zákon“). Tento zákon se připravoval krátce před schválením směrnice Rady 

2013/59/EURATOM, ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní 

standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 

89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom (dále 

jen „směrnice Rady 2013/59/EURATOM“). v té době ještě nebylo jasné znění této směrnice, 

proto bylo rozhodnuto pozdržet přijetí nového atomového zákona a novou směrnici 

implementovat v konečném znění.  

Nová atomová legislativa přebírá pro jednoduchost také některé pojmy ze směrnice 

Rady 2013/59/EURATOM, takže místo směrné hodnoty je v zákoně i prováděcích 

vyhláškách uveden termín referenční úroveň. Jeho definice je uvedena v § 60 odst. 2 písm. b) 

nového atomového zákona: „referenční úrovní se pro účely zákona rozumí úroveň ozáření 

nebo rizika ozáření v nehodové expoziční situaci nebo v existující expoziční situaci, kterou je 

nežádoucí překročit; snížením úrovně ozáření nebo rizika ozáření na referenční úroveň nelze 

                                                           
68 Zpráva SÚRO z 3. etapy řešení projektu TAČR TB02SUJB072, Výzkum ozáření obyvatelstva ČR od radonu 
a dalších přírodních zdrojů ionizujícího záření a dopadu existující regulace, příloha 8, Praha 2013. 
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mít optimalizaci radiační ochrany za docílenou“. Rozdíl tohoto konceptu oproti směrné 

hodnotě spočívá v tom, že při dosažení směrné hodnoty není třeba usilovat o další snižování 

ozáření, na rozdíl od referenční úrovně, kde proces optimalizace nikdy nekončí a pouhým 

snížením měřených hodnot pod referenční úroveň se není možné vyhnout dalším snahám 

o snižování ozáření osob. 69 

Pro představu o změnách, které přinesl nový atomový zákon, uvádím jeho znění 

v porovnání s úpravou starého atomového zákona těsně před derogací. Úprava týkající se 

ozáření z přírodních zdrojů byla ve starém atomovém zákoně uvedena v § 6 odst. 4 a 5: 

§ 6 

(4) „Ten, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi, je 

povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku a výsledky předložit stavebnímu 

úřadu. Ten, kdo ohlašuje nebo žádá o povolení provedení stavebních úprav pro změnu 

v užívání části stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, anebo 

oznamuje změnu v užívání stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové 

místnosti, je povinen zajistit měření úrovně objemové aktivity radonu a výsledky předložit 

stavebnímu úřadu nebo autorizovanému inspektorovi.70 Pokud se taková stavba umísťuje 

nebo provádí na pozemku s vyšším než nízkým radonovým indexem, musí být stavba 

preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. Stanovení radonového 

indexu pozemku se nemusí provádět v tom případě, bude-li stavba umístěna v terénu tak, že 

všechny její obvodové konstrukce budou od podloží odděleny vzduchovou vrstvou, kterou 

může volně proudit vzduch. Prováděcí právní předpis stanoví postup pro stanovení 

radonového indexu pozemku.“ 

(5) Ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi, u kterých úroveň ozáření 

z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší je vyšší než prováděcím právním předpisem 

stanovené směrné hodnoty a toto ozáření lze snížit takovým zásahem, s nímž spojené 

                                                           
69 Jen pro přesnost uvádím, že pojem referenční úroveň je zde překladem termínu reference level užívaného 
Mezinárodní agenturou pro atomovou energii a nemá tedy nic společného s pojmem referenční úrovně 
z vyhlášky č. 184/1997 Sb., kde je tento termín užíván obecněji v souvislosti s pracovním prostředím jako 
ukazatel nebo kritérium, jehož překročení nebo nesplnění je podnětem k zahájení určeného opatření v radiační 
ochraně. 

70 Povinnost zajistit měření při stavebních úpravách byla zavedena až novelizací z 1. 1. 2013. 



41 

 

očekávané snížení zdravotní újmy je dostatečné k odůvodnění škod a nákladů spojených se 

zásahem, je vlastník budovy povinen usilovat o jeho snížení na úroveň, jakou lze rozumně 

dosáhnout při uvážení hospodářských a společenských hledisek. Přesahuje-li úroveň 

ozáření prováděcím právním předpisem stanovené mezní hodnoty, stavební úřad nařídí 

provedení nezbytných úprav na stavbě z důvodů závažného ohrožení zdraví, je-li to ve 

veřejném zájmu. O překročení směrných nebo mezních hodnot a o provedených zásazích 

musí vlastník budovy informovat nájemce. 

 

Nový atomový zákon obsahuje tuto úpravu v § 98–99, zaznamenáme zde poměrně 

významné odchylky. 

§ 98 

Prevence pronikání radonu do stavby 

(1) Každý, kdo navrhuje umístění nové stavby nebo přístavby s obytnými nebo 

pobytovými místnostmi, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku. 

(2) Každý, kdo ohlašuje nebo žádá o povolení provedení změny dokončené stavby, 

která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, nebo žádá o změnu v užívání 

stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, nebo takovou změnu 

oznamuje, je povinen zajistit měření úrovně objemové aktivity radonu ve stávající stavbě. 

(3) Stanovení radonového indexu pozemku se nemusí provádět, bude-li stavba 

umístěna v terénu tak, že všechny její obvodové konstrukce budou od podloží odděleny 

vzduchovou vrstvou, kterou může volně proudit vzduch, nebo pokud je projektováno 

preventivní protiradonové opatření založené na odvětrání radonu z podloží mimo objekt. 

(4) Prováděcí právní předpis stanoví způsob stanovení radonového indexu pozemku. 

§ 99 

Ochrana před přírodním ozářením ve stavbě 

(1) Vlastník budovy s obytnou nebo pobytovou místností, v níž bylo zjištěno 

překročení referenční úrovně, je povinen usilovat o to, aby ozáření fyzických osob ve stavbě 
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bylo tak nízké, jakého lze rozumně dosáhnout při uvážení všech hospodářských a 

společenských hledisek. 

(2) Vlastník budovy sloužící škole nebo školskému zařízení nebo budovy sloužící 

pro zajištění sociálních anebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu fyzických osob 

je povinen zajistit měření objemové aktivity radonu ve vnitřním ovzduší při uvedení do 

provozu a vždy po provedení změn dokončené stavby, které by mohly objemovou aktivitu 

radonu ve vnitřním ovzduší ovlivnit, zejména po provedení zásahů do izolace stavby proti 

pronikání radonu z podloží a úprav, které mohou vést ke snížení účinnosti ventilace ve stavbě. 

(3) Překročí-li objemová aktivita radonu ve vnitřním ovzduší budovy podle 

odstavce 2 referenční úroveň, vlastník budovy je povinen provést opatření ke snížení 

ozáření na úroveň tak nízkou, jaké lze rozumně dosáhnout při zohlednění všech 

hospodářských a společenských hledisek. 

(4) Vlastník budovy s obytnými nebo pobytovými místnostmi, ve které bylo zjištěno 

překročení stanovené hodnoty ročního průměru objemové aktivity radonu ve vzduchu, je 

povinen provést opatření, která snižují míru ozáření. 

(5) Prováděcí právní předpis stanoví 

a) kritéria pro přípravu a hodnocení plánovaných opatření, která snižují míru ozáření 

z přírodního zdroje záření ve stavbě, 

b) hodnotu ročního průměru objemové aktivity radonu ve vzduchu, při jejímž 

překročení je vlastník budovy s obytnou nebo pobytovou místností povinen provést opatření, 

která snižují míru ozáření. 

 

Pro sledované hodnoty stanovené pro jednotlivé druhy staveb, určuje nová legislativa 

o stupínek přísnější pravidla a odpovědnost za provedení stavebních úprav klade zcela na 

vlastníka objektu, namísto stavebního úřadu. Pro referenční úroveň (dle starého znění směrné 

hodnoty) stanoví nová úprava dvojí režim. Jeho účelem je zajistit ochranu nejohroženějším 

skupinám, především dětem a nemocným, a zároveň neobtěžovat soukromé vlastníky domů 

a bytů s měřením. Jednu skupinu tak tvoří stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi 

(pro zjednodušení dále jen „obytné stavby“) a druhý pro budovy sloužící škole nebo 
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školskému zařízení nebo budovy sloužící pro zajištění sociálních anebo zdravotních služeb 

(dále jen „školská a zdravotnická zařízení“). Pro druhou skupinu pak stanoví zákon povinnost 

provést opatření ke snížení ozáření v případě překročení referenční úrovně. Pro ostatní 

vlastníky obytných staveb zůstává nová úprava stejně benevolentní, je jim uložena „pouze“ 

povinnost usilovat o snížení ozáření fyzických osob. 

Druhou sledovanou hodnotou, kterou zákonodárce zavádí, je stanovená hodnota 

ročního průměru objemové aktivity radonu. Pro překročení této úrovně dříve platila 

povinnost stavebního úřadu, který měl nařídit provedení nezbytných úprav na stavbě. Tato 

povinnost byla však omezena požadavkem veřejného zájmu, ve výsledku tak záleželo na 

vlastní aktivitě každého stavebního úřadu a jeho uvážení, zda veřejný zájem shledává, či ne, 

a obytné stavby nesloužící k žádnému druhu veřejného užívání, nebyly dotčeny.71 Nově je 

tato povinnost převedena zcela na vlastníky a explicitně se týká jen obytných staveb, protože 

dodržování limitů u druhé skupiny budov je dostatečně kryto již dodržováním referenční 

úrovně. 

Stávající legislativa odstraňuje nerovnost mezi novými stavbami a přestavbami, obě 

skupiny mají podobné povinnosti. Např. stavebník provádějící přístavbu má stejnou 

povinnost stanovit radonový index pozemku a použít jej při přípravě preventivního 

protiradonového opatření jako ten, který staví novou stavbu.  

Novým a velice podstatným ustanovením u školských a zdravotnických zařízení je 

povinnost měřit objemovou aktivitu radonu vždy po uvedení do provozu a po provedení 

rekonstrukce, která by mohla mít za následek zvýšení hodnot objemové aktivity radonu 

v místnostech s pobytem osob (zásah do izolace budovy nebo zásah, který může vést ke 

změně účinnosti větrání). Nemožnost zjištění například výměny oken, a tudíž i kontroly 

objemové aktivity radonu je jedním z problémů, na které si radonoví odborníci často stěžují. 

Poslední markantní změnou je vymizení poslední věty z § 6 odst. 5 starého 

atomového zákona, která ukládala vlastníkovi budovy, aby nájemce informoval o 

„překročení směrných nebo mezních hodnot a o provedených zásazích“. z hlediska ochrany 

nájemce se jedná o krok zpět, ne-li o dva, uvážíme-li, že například v Norsku je trend zcela 

                                                           
71 Nepodařilo se mi dohledat žádný případ, kdy by k takovému zásahu ze strany stavebního úřadu skutečně 
došlo. 
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opačný a prostory určené k pronájmu, mají povinnou mezní (sic!) hodnotu nižší, než je 

uzákoněná směrná u ostatních staveb.72 

 

K novému atomovému zákonu byla vydána rovněž nová prováděcí vyhláška 

č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje. Oblastí ochrany 

obyvatel před ozářením z radonu se zabývá v § 96–97. Definuje radonový index pozemku a 

stanovuje referenční úrovně pro přípravu a hodnocení plánovaných opatření a sjednocuje 

jejich úroveň pro staré i nové stavby na hodnotu 300 Bq/m3 v souladu s doporučením 

Evropské unie. Tato referenční úroveň „se vztahuje na průměrnou hodnotu v místnosti 

zjištěnou při výměně vzduchu obvyklé při užívání“73. Dále stanoví hodnotu ročního průměru 

objemové aktivity radonu ve vzduchu na 3000 Bq/m3, která de facto nahradila ještě o 

1000 Bq/m3 vyšší mezní hodnotu.  

 

5.1.5. Správní delikty 

Klíčová je na tomto místě úprava správních deliktů. Staré atomové právo žádné skutkové 

podstaty týkající se radonu v budovách neobsahovalo, nedodržení hodnot tak mohlo být 

pouze předmětem občanskoprávní v krajním případě snad i trestněprávní odpovědnosti. 

Nová úprava již správní delikty obsahuje, je otázka, zda bude vůle stanovené povinnosti 

autoritativně vymáhat a kontrolovat jejich splnění.74 

Podle § 177 nového atomového zákona se ukládají pokuty až do výše 250.000,- Kč 

fyzickým osobám – vlastníkům budov s obytnou nebo pobytovou místností, které se dopustí 

přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 99 odst. 1 nebo 4 (povinnost usilovat 

o snížení koncentrace radonu při překročení referenční úrovně a povinnost provést opatření 

při překročení stanovené hodnoty ročního průměru objemové aktivity radonu ve vzduchu). 

                                                           
72 Zpráva SÚRO7/2012 z 1. etapy řešení projektu TAČR TB02SUJB072, Výzkum ozáření obyvatelstva ČR od 
radonu a dalších přírodních zdrojů ionizujícího záření a dopadu existující regulace, příloha 5, Praha 2012. 

73 Ustanovení § 97 vyhlášky č. 422/2016 Sb. 

74 V současné době se chystá SÚJB využít možností existujících ustanovení a vyvíjet nátlak na zřizovatele škol 
a školek s překročenou referenční hodnotou. 
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Stejná pokuta hrozí fyzické osobě, která je vlastníkem školského nebo 

zdravotnického zařízení a dopustí se přestupku tím, že nezajistí měření objemové aktivity 

radonu ve vnitřním ovzduší podle § 99 odst. 2 nebo neprovede opatření ke snížení ozáření 

podle § 99 odst. 3. 

Dále jsou stanoveny správní delikty pro právnické a podnikající fyzické osoby. 

Kromě výše uvedených deliktů, jichž se může dopustit i fyzická osoba, je zde navíc i sankce 

za nezajištění stanovení radonového indexu pozemku podle § 98 odst. 1. 

 

5.2. Stavební právo 

Kromě atomového zákona a souvisejících vyhlášek mají pro problematiku radonu ve 

stavbách zcela logicky zásadní význam předpisy stavební. v souvislosti s realizací stavebního 

řízení zmiňují radon hned tři vyhlášky k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (dále jen „stavební zákon”). Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

obsahuje požadavky týkající se radonu u dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 

stavby nebo zařízení, pro vydání rozhodnutí o změně využití území, pro vydání rozhodnutí o 

změně vlivu užívání stavby na území a u projektové dokumentace k ohlašovaným a 

povolovaným stavbám. Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, stanoví oprávnění stavebního úřadu 

zkontrolovat při kontrolní prohlídce mimo jiné také provedení ochrany před škodlivými vlivy 

vnějšího prostředí, mezi nimi i radonu. Poslední vyhláškou je vyhláška č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby, která stanoví v § 10 nepřekročení emisí nebezpečných, 

zejména ionizujících záření nad limity stanovené jiným právním předpisem, jako jeden ze 

všeobecných požadavků pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního 

prostředí. 

Ráda bych zmínila ještě vyhlášku č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 

o oceňování majetku), která „stanoví ceny, koeficienty, přirážky a srážky k cenám a postupy 

při uplatnění způsobů oceňování věcí, práv, jiných majetkových hodnot a služeb“75. v § 20 

                                                           
75 Ustanovení § 1 vyhlášky č. 279/1997 Sb. 
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odst. 4, je uvedeno, že „v případě výskytu radonu u staveb se stavebním povolením vydaným 

do 28. února 1991 se cena stavby snižuje po odpočtu opotřebení podle předchozích odstavců 

o 7 %. Výskyt radonu je nezbytné doložit.“ v Příloze 15 jsou pak v tabulkách 1 a 2 uvedeny 

výše srážky pro oceňování pozemků s výskytem radonu (u stavebních pozemků pro bytovou 

výstavbu maximálně o 10 %, u stavebního pozemku pro rekreační a zahrádkářské chaty 

maximálně o 4 %). 

 

Velice palčivým problémem, jak již bylo zmíněno výše v souvislosti s novou 

atomovou legislativou, je ze strany stavebních úřadů nemožnost kontroly změny objemové 

aktivity radonu v místnostech po menších stavebních úpravách či udržovacích pracích. 

v rámci projektu TAČR BETA č. TB01SUJB072 byly zveřejněny výsledky měření 

provedených v týchž objektech, ale s rozestupem 10–11 let. Získaná data ukázala, že 

„u téměř 10 % objektů došlo ke zvýšení průměrné ekvivalentní objemové aktivity radonu více 

než dvakrát… [její] hodnota … se v průměru nejvíce zvedla u objektů, ve kterých bylo 

provedeno utěsnění oken v rámci stavebních úprav (v průměru asi o pětinu) “76 

Tyto úpravy jsou však podle stavebního zákona v režimu udržovacích prací a podle 

§ 79 odstavce 6 a § 103 odst. 1 písm. c) nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby, územní 

souhlas, stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Určitou šanci by snad poskytlo 

v § 103 odst. 1 písm. c), v němž jsou vyjmuty udržovací práce, jejichž provedení by mohlo 

negativně ovlivnit zdraví osob. Osobně se však domnívám, že se počet vlastníků staveb, 

které by napadlo, že by je výměna starých profukujících oken za nová plastová s perfektním 

těsněním mohla negativně ovlivnit na zdraví, bude blížit nule.  

Jeden posun k lepšímu byl však zaznamenán v případě zateplení pláště budov, které 

je z hlediska vnější cirkulace radonu rovněž velice rizikové. Ve stavebním zákoně 

v § 2 odst. 5 písm. c) je nyní zateplení oproti dřívější úpravě považováno za stavební úpravu, 

a tedy změnou dokončené stavby, která už spadá pod stavebním zákonem všeobecně užívaný 

termín stavba, a podléhá tak povolovacímu, případně ohlašovacímu režimu. 

                                                           
76 Zpráva SÚRO 7/2012 z 1. etapy řešení projektu TAČR TB02SUJB072, Výzkum ozáření obyvatelstva ČR od 
radonu a dalších přírodních zdrojů ionizujícího záření a dopadu existující regulace, příloha 1, Praha 2012. 
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5.3. Shrnutí 

Celou atomovou legislativou se jako červená nit táhne otázka směrných a mezních hodnot. 

Mezní hodnoty tak zásadní problém nepředstavují, protože jsou nastaveny velmi vysoko a 

není příliš mnoho staveb, u nichž by byla objemová aktivita radonu přesahovala hodnotu 

4000 respektive 3000 Bq/m3. Na vysoké rizikovosti takových hodnot navíc panuje v odborné 

společnosti shoda. 

Problematičtější jsou z hlediska závaznosti hodnoty směrné. Světová zdravotnická 

organizace v rámci svého projektu International Radon Project v roce 2009 stanovila jako 

doporučenou hodnotu 100 Bq/m3. Pouze v případech, kdy by bylo obtížné této hodnoty 

dosáhnout, povolila mezní hodnotu 300 Bq/m3. Toto budiž uvedeno pro ilustraci, jak je riziko 

radonu v budovách vnímáno světovou autoritou.  

Uzákonit povinnost udržovat radon na tak nízké úrovni a prostředky správního práva 

ji pak vymáhat je však pro soukromé obytné stavby složité, protože pro mnoho lidí by to 

znamenalo značné náklady a vynaloženou námahu a pro některé i nutnost vystěhovat se. Stát 

sice prostřednictvím článku 31 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) 

garantuje každému „právo na ochranu zdraví“ a v článku 35 také „právo na příznivé životní 

prostředí“, tato práva se však střetávají s článkem 11 odstavcem 1, který zajišťuje stejnou 

ochranu a nedotknutelnost soukromého vlastnictví. Ve svém nálezu Pl. ÚS 4/94 ze dne 

12. 10. 1994 formuloval Ústavní soud České republiky tzv. kritériu proporcionality pro kolizi 

dvou základních práv: 

„Vzájemné poměřování ve vzájemné kolizi stojících základních práv a svobod spočívá 

v následujících kritériích: 

Prvním je kritérium vhodnosti, tj. odpověď na otázku, zdali institut, omezující určité 

základní právo, umožňuje dosáhnout sledovaný cíl (ochranu jiného základního práva). […] 

Druhým kritériem poměřování základních práv a svobod je kritérium potřebnosti, 

spočívající v porovnávání legislativního prostředku, omezujícího základní právo resp. 

svobodu, s jinými opatřeními, umožňujícími dosáhnout stejného cíle, avšak nedotýkajícími se 

základních práv a svobod. […] 
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Třetím kritériem je porovnání závažnosti obou v kolizi stojících základních práv.“ 

Zákonodárce zatím, jak je zřejmé z vývoje legislativy, vyhodnocuje základní lidské 

právo z článku 11 odstavce 1 Listiny jako závažnější. Já se však domnívám, že při pečlivém 

porovnání zvítězí ve všech kritériích ochrana zdraví a právo na příznivé životní prostředí. 

Tato práva totiž nejsou garantována jen vlastníkům nemovitostí, ale také jejich dětem a 

osobám, které si dané nemovitosti pronajímají nebo se je chystají koupit. Úmyslné 

ignorování nebo nedbalé přistupování k vysoké koncentraci radonu v obydlí pak může 

porušovat článek 11 odstavec 3 Listiny, tedy zákaz zneužití vlastnictví „na újmu práv 

druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí 

poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.“. 

De lege ferenda by se tak stát měl snažit o větší závaznost a kontrolu dodržování 

směrných hodnot, zvlášť, když sám (velice štědře) přispívá obyvatelům na stavební 

protiradonová opatření.77 

 

Vývoj legislativy však k tomuto cíli nesměřuje, tendence je bohužel právě opačná. 

z hlediska nastavení regulovaných hodnot a vymezení prostor, jichž se týkají, byla 

nejpřísnější první vyhláška č. 76/1991 Sb. Směrné hodnoty zde vlastně neexistovaly, protože 

byly de facto podle dikce vyhlášky považovány za mezní, přestože se jejich výše rovnala 

výši hodnot později označovaným jako směrné. Ambiciózní byl i výčet prostor, jichž se 

regulace týkala, patřily mezi ně např. prodejny nebo sály kin a divadel. Tak široce pojaté 

prostory se už nikdy v žádné úpravě neobjevily. Přestože v mnoha bodech byla úprava daná 

vyhláškou č. 76/1991 Sb. předem odsouzena k nezdaru, je odborníky na radon považována 

za nejodvážnější a neprogresivnější. Představuje totiž určitý ideál, k němuž by se odborníci 

rádi přiblížili. Veškerá následující právní úprava již představuje kompromisy mezi tímto 

ideálem a snahou nezasahovat do soukromé sféry občanů. 

Sestupná tendence započala již se starým atomovým zákonem a vyhláškou 

č. 184/1997 Sb. v ní je zaveden pojem směrných hodnot a je úzce spjat s pojmem 

optimalizace radiační ochrany jako proces „k dosažení a udržení takové úrovně radiační 

                                                           
77 Viz kapitola 6. 
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ochrany, aby riziko ohrožení života, zdraví osob a životního prostředí bylo tak nízké, jak lze 

rozumně dosáhnout při uvážení hospodářských a společenských hledisek.“ Tato formulace 

odpovídá tzv. principu ALARA (as low as reasonably achievable), který je jedním ze 

základních principů systému radiační ochrany. Co je však srozumitelné v textu 

přírodovědném, nabývá zcela jiného významu v textu právním. v zákoně pak takový pokyn 

nevyzní ve smyslu snižujte, jak jen to jde, ale snižujte, dokud na to máte a nestojí vás to příliš 

námahy. Efektivita takto definovaných směrných hodnot, přestože byly ponechány na stejné 

úrovni jako ve vyhlášce č. 76/1991 Sb., byla tedy radikálně snížena. 

Během následujících dvaceti let zůstaly směrné hodnoty i jejich nastavení totožné, 

úprava se však přesto zmírňovala. Neustále se totiž posouvalo stáří budov, u nichž byla 

tolerována vyšší směrná hodnota. s každou novou vyhláškou se hranice mezi nimi posouvala 

k datu nabytí účinností nové vyhlášky. Toto rozdělení pak chybným zněním zcela popřela 

vyhláška č. 307/2002 Sb., chybnou formulací v praxi ze všech staveb dělala stavby staré. 

Nový atomový zákon přináší v této oblasti posun a jistou naději na zvýšení standardu 

ochrany. Namísto směrných hodnot zavádí referenční úroveň, jako úroveň, „kterou je 

nežádoucí překročit; snížením úrovně ozáření nebo rizika ozáření na referenční úroveň nelze 

mít optimalizaci radiační ochrany za docílenou.“78. Referenční úroveň by tak neměla 

fungovat jako ideál, k němuž se hodnoty mají blížit, ale jako horní hranice, přes níž by se 

hodnoty neměly vyšplhat, tedy vlastně mezní hodnoty. Tento gramatický výklad citovaného 

ustanovení přesně odpovídá mezinárodním doporučením v této oblasti a je tak zároveň 

výkladem teleologickým. 

Bude nesmírně zajímavé pozorovat přístup k tomuto novému pojetí v praxi. Obávám 

se totiž, že ve skutečnosti záleží pouze na všeobecné shodě na faktu, že směrné 

hodnoty/referenční úrovně jsou závazné a jejich dodržování má být vymáháno. 

 

Druhým legislativním nástrojem, kterým zákonodárce reguluje radon ve stavbách je 

povinnost stanovení tzv. radonového indexu (dříve radonového rizika) pozemku v rámci 

stavebního řízení. Ve vyhlášce č. 76/1991 Sb. byla uložena povinnost stanovení radonového 

                                                           

78 Ustanovení § 60 odst. 2 písm. b) nového atomového zákona. 
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rizika pozemku u nových staveb, přičemž stavební úřady splnění této povinnosti 

kontrolovaly.  

Z první verze starého atomového zákona pak tato povinnost zcela vypadla a byla do 

něj vpravena až novelizací k 1. 7. 1998. Nutno však dodat, že nepříliš zdařile, neboť 

povinnost provést opatření byla stanovena pouze, „pokud se stavba umísťuje na stavebním 

pozemku mimo území s nízkým radonovým rizikem“.79 v praxi tedy bylo běžné, že stavebník 

pohledem do geologické mapy zjistil, že území, na kterém staví, je nízkorizikové a měření 

za účelem stanovení u svého pozemku již neprováděl. Takový výklad byl sice gramaticky 

správný, neodpovídal však záměru zákonodárce. Novelizací starého atomového zákona 

k 1. 7. 2002 byla povinnost stanovení radonového indexu pozemku již uložena jasně včetně 

dodatku, že výsledky se mají předložit stavebnímu úřadu.  

Novým atomovým zákonem byla povinnost stanovení radonového indexu pozemku 

vztažena i na přestavby, které dosud byly opomíjeny. Rovněž se podařilo přenést 

odpovědnost na stavební úřady v tom smyslu, že ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. je stanovení 

indexu vyjmenováno jako povinná součást stavební dokumentace.  

Stanovení radonového rizika pozemku se podařilo prosadit ve funkční podobě, 

nepanuje však zatím shoda na povinnosti provést kontrolní měření před kolaudací. I tím by 

mělo být kolaudační rozhodnutí podmíněno, aby byla naplněna protiradonová ochrana nejen 

formálně, ale také materiálně. 

Kladně lze hodnotit fakt, že byla konečně zavedena deliktní odpovědnost na úseku 

ochrany před radonem, která do té doby neexistovala. Stanovené skutkové podstaty sice 

odpovídají svou měkkostí ustanovením nového atomového zákona, i tak se však jedná o 

velký posun. Bude zajímavé sledovat, jak se SÚJB postaví ke stíhání za tyto správní delikty 

a jak bude posuzovat např. povinnost usilovat o snížení koncentrace radonu. 

 

Problémem, který radonoví odborníci řeší ve stavebním právu, je nekontrolovatelnost 

provádění stavebních úprav, jako je např. výměna oken. Tato opatření totiž mohou mít 

výrazný vliv na hladinu koncentrace radonu ve vnitřním ovzduší, protože díky lepšímu 

                                                           
79 Ustanovení § 6 odst. 3 starého atomového zákona. 
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těsnění dochází k menším únikům, a tedy i k menší cirkulaci vzduchu. I přes všechny snahy, 

které SÚJB při připomínkování novel stavebního zákona vynaložil, se zatím nepodařilo 

docílit pokroků v tomto směru. Přístup k tomuto právnímu odvětví, tak pevně spjatému 

s radonovou problematikou, mi ze strany radonových odborníků připadá poněkud trpný až 

defétistický. Je jasné, že v novelizaci, kde je hlavním heslem zjednodušení se bude špatně 

vyjímat zpřísňování režimu udržovacích prací, ale bez tohoto kroku, nebo alespoň jasnější 

definice případů, kdy je režim třeba zpřísnit, se bude radonová problematika točit v kruhu a 

nezáleží na tom, kolik domů bude změřených, stále budou geometrickou řadou přibývat další. 

Na úseku staveb tedy podle mého názoru potřeba začít aktivně konat.  
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6. Poskytování státních dotací 

 

6.1. Příčiny a vývoj 

Velice významnou složkou Radonového programu, bez které by všechna plošná měření 

neměla smysl, jsou dotace. Cesta k nim však tentokrát překvapivě nevedla přes úsilí 

odborníků, jak by se mohlo zdát, ale od občanů: „státní dotaci na protiradonová opatření 

(ČR je jediný stát, který to řeší tak velkoryse) si kolektivně ‚vybojovali‘ (skupinová radiofóbní 

psychóza, soudní procesy, nátlaková skupina, hrozba demonstrací před parlamentem, 

mediální kampaň, požadování hlav viníků apod.) těsně po listopadové revoluci majitelé 

rodinných domů typu START (v počtu asi 3000), montovaných ze škvárobetonových panelů 

vyrobených převážně v 70. letech s použitím rynholecké škváry.80 Ta měla hmotnostní 

aktivitu Ra 226 do 4000 Bq/kg, což vedlo k tomu, že […] ve třech čtvrtinách těchto domů byly 

překročeny tehdejší požadavky radiační ochrany. Úsilí této skupiny bylo takové, že vláda 

odsouhlasila i možnost vykoupení takových domů (toho využilo jen asi 70 majitelů).81 

Nepřiměřená měkkost tehdejší vlády ČR vůči ne moc závažnému radiačnímu riziku měla 

zázemí v polistopadové euforii i ve snaze odškodnit přehmaty totalitního režimu (v daném 

případě selhala i hygienická služba v dozoru na tuto výrobnu, k podobné situaci došlo ale i 

v nekomunistickém Švédsku). Finanční pomoc však současně získali i občané v Jáchymově, 

o jejichž radiační situaci, často stokrát závažnější než v domech START, se vědělo od roku 

                                                           
80 Tyto panely byly vyráběny národním podnikem Prefa Hýskov, který k jejich výrobě používal škváru po 
bývalé revírní elektrárně v Rynholci u Nového Strašecí. Problém byl poprvé odhalen v 60. letech a hlavní 
hygienik rozhodl, že závadná škvára se musí vyloučit. Po roce 1968 však nové vedení n. p. Prefa Hýskov 
v Rynholci začalo z tohoto materiálu vyrábět škvárobetonové panely pro montované domy typu START. 
Celkem bylo v letech 1972–83 vyrobeno asi 3 000 těchto rodinných domů. 

Podobný problém se objevil i na začátku 80. let v pórobetonu vyráběném v Poříčí u Trutnova. Koncentrace 
rádia tam sice byly asi čtyřikrát nižší, než v rynholeckém škvárobetonu, takže hodnoty záření gama nebyly tak 
vysoké, ale kvůli pórovitosti snáze emanoval do budov radon. 

Zdroj (citován 30. 5. 2017 z : https://www.suro.cz/cz/prirodnioz/obecne-informace/historie-radonove-
problematiky/radon-vcera-a-dnes). 

81 Usnesení vlády č. 520 z 11. prosince 1991, k postupu při vypořádání újmy vzniklé občanům vlastnícím 
obytné objekty z rynholeckého škvárobetonu. 
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1978 a nic se nesmělo dělat, a všichni ti, u nichž příčinou vysokých koncentrací radonu je 

souhra rizikových geologických podmínek a nekvalita základů domu.“82 

Poskytování státních dotací lze rozdělit na dvě etapy. První probíhala do roku 2002, 

kdy byly poskytované dotace na realizaci ozdravných opatření omezeny jen finančně, a to 

částkami 10 až 250 tisíc Kč (později pouze 150 tisíc Kč) podle hodnoty objemové aktivity 

radonu, radonového rizika podloží a těsnosti základů domu vůči podloží. Jak se však ukázalo 

při následném průzkumu, zdaleka ne všichni příjemci jejich účel pochopili.83 Rovněž ne 

všechny stavební společnosti, které protiradonová opatření nabízely, skutečně poctivě 

prováděly úpravy, které vedly k efektivnímu snížení pronikání radonu. Hodnoty měření 

provedených samotnými společnostmi navíc pochopitelně vycházely pod referenční úrovní. 

Když však došlo na nezávislé přeměřování, skutečné hodnoty se ukázaly být mnohem vyšší. 

Častou příčinou byla skutečnost, že z úsporných důvodů byly provedeny úpravy v rozsahu 

menším, než odpovídalo projektu, či byl vybrán špatný projekt.  

Od roku 1997 bylo prováděno ověřovací měření odborníky ze SÚRO a výsledky 

potvrdily signalizované obavy, že účinnost ozdravných opatření nebyla vždy postačující. Na 

základě tohoto průzkumu se odhaduje, že asi 25 % ozdravných opatření nepřineslo dostatečné 

zlepšení výchozího stavu.84 Právním podkladem pro tyto dotace byl § 28 starého atomového 

zákona a Metodické pokyny Ministerstva financí, které stanovily podmínky a výši dotací. 

Na rozdělování dotací se původně podílely okresní úřady, po jejich zániku přešla tato 

agenda včetně rozmísťování integrálních detektorů na krajské úřady, původně jako činnost 

„dobrovolná“, později daná zákonem.85 Dne 1. 5. 2003 nabyla účinnosti vyhláška 

č. 107/2003 Sb., o podílu krajských úřadů na rozdělování dotací na zjištění rizika 

vyplývajícího z přítomnosti radonu a jeho dceřiných produktů ve vnitřním ovzduší staveb a 

ve vodách pro veřejné zásobování a na přijetí opatření s tím spojených (dále jen „vyhláška 

                                                           
82 THOMAS, J.: Legislativa ČR v oblasti přírodních zdrojů záření a výsledky Radonového programu v ČR. 
I. Ročník konferencie Rádioaktivita v životnom prostředí – Spišská Nová Ves 1997. (citováno 27. 5. 2017 
z http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/29/061/29061238.pdf). 

83 Objevily se dokonce takové případy, kdy se za získané dotace nechala zrekonstruovat koupelna apod. 

84 ZPRÁVA o plnění úkolů Radonového programu České republiky za léta 2000 – 2004 str. 10. (citováno 
28. 5. 2017 zhttps://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/radiacni-ochrana/Radon_ZpravaVlade_II-2.pdf).  

85 Viz ustanovení § 46a starého atomového zákona. 
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č. 107/2003 Sb.“), kterou byl zásadně změněn systém poskytování státních dotací s důrazem 

na prokázání efektivnosti ozdravných opatření. 

Od roku 2003 byly dotace poskytovány následně až po prokázání, že se skutečná 

hodnota radonu snížila pod hodnotu 400 Bq/m3 nebo o 75 % původní hodnoty a týdenní 

měření již bylo prováděno pouze nezávislými odborníky, později už jen expertní skupinou 

SÚRO. Zvýšila se rovněž hodnota, od které jsou dotace poskytovány, ze 400 Bq/m3 na 

1000 Bq/m3, tj. při překročení efektivní dávky asi 20 mSv ročně.86 Jde o průměrnou hodnotu 

stanovenou ze všech obytných místností v objektu a tento požadavek je velmi přísný – takto 

vysoké hodnoty jsou výjimečné. Stejná hodnota, tedy 1000 Bq/m3, je podmínkou pro získání 

dotace pro budovy sloužící pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb. Pouze pro 

budovy škol a školských zařízení a budovy pro děti a mládež zůstala „dotovaná“ hodnota 

rovna té směrné, tedy 400 Bq/m3. 

Další podmínkou je, že se u staveb jedná o „starou zátěž“, to znamená, že poslední 

stavební povolení u objektu bylo vydáno před 28. 2. 1991, tedy k účinnosti první vyhlášky 

usměrňující radon (vyhláška č. 76/1991 Sb.). Výše dotací však stále zůstává více méně stejná, 

pro obytné stavby se přiděluje částka do 150.000,- Kč a je nastavena tak, že pokryje 

vynaložené prostředky téměř stoprocentně. U škol a školek je to 1.500.000,- Kč, v přepočtu 

na osobu však částka vychází podobně a především benefit v podobě ochrany dětské plicní 

tkáně, která je k ozáření mnohem náchylnější, je k nezaplacení. 

Mnoho lidí výše popsané změny od usilování o dotace odradily a v současnosti se 

realizuje pouze minimum protiradonových opatření v objektech k bydlení. Většina státní 

dotace je vyplacena na ochranu škol a školek, kde zůstala rozhodná hodnota na nižší úrovni.  

Nová atomová legislativa na přidělování dotací velký vliv neměla, pouze 

odpovídajícím způsobem snížila hodnoty objemové aktivity radonu potřebné pro získání 

dotací na sanaci škol a školek, které odpovídaly směrným hodnotám, na novou referenční 

úroveň 300 Bq/m3. 

Realizace dotací se řešila skrze vyhlášky Ministerstva financí a SÚJB – vyhláškou 

č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření 

                                                           
86 Tamtéž, str. 10. 
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z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních 

radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování, která nahradila vyhlášku č. 107/2003 Sb., 

a vyhláškou č. 462/2005 Sb., o distribuci a sběru detektorů k vyhledávání staveb s vyšší 

úrovní ozáření z přírodních radionuklidů a stanovení podmínek pro poskytnutí dotace ze 

státního rozpočtu. Obě pak byly s účinností nové legislativy nahrazeny vyhláškami 

č. 464/2016 Sb., o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu na přijetí opatření ke 

snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší 

staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních 

radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu a č. 362/2016 Sb., o podmínkách 

poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích.  

 

6.2. Shrnutí 

Dotací se rozumí peněžitý dar nebo daru podobná peněžitá úhrada ze strany státu (zpravidla 

vlády nebo zákonodárného sboru) nebo územněsprávního celku (v Česku kraj, obec nebo 

městská část) nějakému subjektu v zájmu snížení ceny určitého statku, jehož poskytování je 

ve veřejném zájmu. Česká republika si určila snižování koncentrace radonu v obytných 

prostorech jako veřejný zájem a jako jediný stát poskytuje dotace na protiradonová opatření. 

Finanční prostředky jsou dokonce tak vysoké, že prakticky pokryjí všechny náklady 

s navržením i realizací těchto opatření spojené.  

Při přidělování dotací na protiradonová opatření vystřídal stát dva přístupy. Při tom 

prvním byly parametry nastaveny řekněme benevolentněji a také snad trochu naivněji. Díky 

nízko nastaveným hodnotám objemové aktivity radonu na dotaci dosáhlo více lidí a nebáli 

se stavební úpravy podstupovat, protože finance obdrželi předem a bez ohledu na výsledek. 

Druhý přístup po roce 2002 logicky reagoval na velké finanční ztráty způsobené právě 

prvním přístupem. Zvýšily se tedy požadované naměřené hodnoty a dotace pak byly 

poskytovány až po provedení opatření, a to jen za předpokladu, že tato byla dostatečně 

účinná.  

Poskytování dotací na protiradonová opatření je vedle vymáhání dodržování 

směrných hodnot / referenční úrovně koncentrace radonu nejspíš potenciálně 

nejefektivnějším nástrojem státu, jak motivovat občany, aby pečovali o své zdraví 
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v souvislosti s radiací. Přestože je nastaven velice štědře, využívá jej pouze zlomek 

potenciálních příjemců. Jedním z důvodů je jistě nedostatek motivovanosti, neboť za zvýšené 

hodnoty radonu v domě nehrozí žádné výrazné sankce a praxe ukazuje, že o čerpání dotací a 

provádění protiradonových opatření dnes mají zájem především ti, kdo vezmou dostatečně 

vážně hrozící zdravotní riziko.87 

Pokud stát nechce jít proti vlastní protiradonové politice, bylo by vhodné svázat 

efektivní nastavení dotací s nastavením směrných hodnot / referenční úrovně a jejich 

vymahatelností. Bude-li podle nového atomového zákona systematicky vymáhána povinnost 

usilovat o snížení koncentrace radonu minimálně na referenční úroveň, požadovaná hodnota 

objemové aktivity radonu pro získání dotace by měla být v ideálním případě snížena právě 

na tuto úroveň. Samozřejmě si uvědomuji neúměrný nárůst nákladů této varianty, existují ale 

i jiné možnosti. Jednu dobu byl systém nastaven tak, že při hodnotách nižších, než byly nutné 

pro získání dotace v plné výši, byly příspěvky úměrně kráceny. I o tyto nižší příspěvky byl 

mezi lidmi zájem, přestože si část nákladů museli doplatit. 

Na stát jsou při výkonu jeho činnosti kladeny mnohé požadavky, mezi nimi i 

požadavek hospodárnosti: „majetek musí být využíván účelně a hospodárně k plnění funkcí 

státu a k výkonu stanovených činností“.88 Podmínění zisku dotace účinností provedených 

opatření je jistě hospodárným opatřením, které se v praxi ukázalo jako velice prozíravé. 

v odůvodněných naléhavých případech by však bylo dobré zvážit, zda by nebylo možné 

poskytnout dotace předem. 

V případě stáří staveb, které mají být ještě kryty nárokem na dotace, dovolila bych si 

jít proti zásadě vigilantibus iura, snad možná s podmínkou, pravda administrativně 

zatěžující, že stavební řízení proběhlo ze strany stavebníka v dobré víře, co se naplnění 

podmínek stavebního úřadu i realizace ochranných opatření týče.  

                                                           
87 K distribuci expozice obyvatelstva ČR radonu viz Příloha 2. 

88 Ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích.  
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7. Kazuistika a soukromoprávní odpovědnost 

 

Se zvyšující se informovaností společnosti o škodlivosti radonu v posledních letech a se 

současně stoupající připraveností občanů pečovat o své zdraví a bránit svá práva přibývá i 

třetí strana ke vztahu stát – vlastník domu postiženého vysokou koncentrací radonu. Touto 

stranou jsou noví nabyvatelé staveb, ať už je nabývají od původních vlastníků nebo si 

nechávají stavby zhotovit stavebními společnostmi. Tito lidé se obvykle zajímají o kvalitu 

domu nebo bytu, které kupují nebo nechávají stavět, a jsou připraveni problémy řešit i soudní 

cestou.  

SÚRO se podílí na většině znaleckých posudků týkajících se radonové problematiky. 

Mezi lety 2002 a 2012 jich bylo zpracováno celkem 10, „z toho 5 případů bylo projednáváno 

před soudem. Ve 3 případech se jednalo o žalobu o neplatnost, nebo částečnou neplatnost 

kupní smlouvy. … v dalších případech se jednalo o nedostatky zjištěné při kolaudačních 

měřeních. … “89.  

Nejčastější příčinou nedostatků z kolaudačních měření byly především chyby 

v projektovaných protiradonových opatřeních, popřípadě jejich nekvalitní provedení 

(nedodržení postupů podle normy ČSN 73 0601, např. použití nevhodného materiálu jako 

protiradonové izolace). Při zpracovávání znaleckých posudků se rovněž ukázalo, že 

v některých případech nebyl stavebním úřadem vůbec vyžadován radonový index pozemku, 

a konečné měření objemové aktivity radonu v kolaudované stavbě nebylo provedeno vůbec.  

Kromě znaleckých posudků provedla Radonová expertní skupina SÚRO detailní 

diagnostická šetření v dalších cca dvaceti případech, které byly řešeny mimosoudně. 

Zhotovitel díla zpravidla uznal svůj podíl na nedostatcích a provedl jeho opravy na vlastní 

náklady. v žádném ze sporů, ať těch, které se před soudem objevily nebo ne, nebyly 

předmětem pochybností výsledky provedených měření.  

 

                                                           
89 Zpráva SÚRO z 1. etapy řešení projektu TAČR TB02SUJB072, Výzkum ozáření obyvatelstva ČR od radonu 
a dalších přírodních zdrojů ionizujícího záření a dopadu existující regulace, příloha 4, Praha 2012, str. 5. 
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7.1. Radon v podloží, Průhonice 

V Radon bulletinu z června 200890 jsou uvedeny dva případy sporů vzniklých při výstavbě 

nových budov91. Prvním je případ novostavby v Průhonicích, v níž byly změřeny hodnoty 

objemové aktivity radonu v přízemí v rozmezí 493 až 743 Bq/m3 a v podzemním podlaží 

dokonce až 1000 Bq/m3. Stavebník92 nechal výsledky měření ověřit Radonovou expertní 

skupinu SÚRO, která nález jednoznačně potvrdila.  

Stavebník si na vlastní náklady nechal vypracovat a následně i realizoval projekt 

ozdravných opatření spočívající v odvětrávání podzemního podlaží domu v hodnotě 

přesahující 100.000,- Kč plus náklady na elektřinu pro větrací zařízení ve výši cca 1.000,- 

Kč. Opatření byla úspěšná, což prokázaly i nově naměřené hodnoty mezi 136 a 316 Bq/m3, 

v podzemním podlaží pak 437 Bq/m3.  

Chyba byla v tomto případě evidentně na straně zhotovitele, protože izolace 

naplánovaná v projektové dokumentaci ke stavbě byla nastavena z hlediska ochrany před 

pronikáním radonu dostatečně. Zhotovitel jakékoli pochybení odmítl, kuriózní (smutné?) 

však je, že při konfrontaci se ukázalo, že zhotovitel o existenci normy ČSN 73 0601 nazvané 

Ochrana staveb proti radonu z podloží dosud nic neslyšel. Přesto v protokolu o předání díla 

uvedl, že všechny práce byly provedeny podle ČSN.  

 

7.2. Radon v podloží, Třebíč 

Podobný případ, ale s mnohem horším výsledkem pochází z Třebíče.93 v domku 

zkolaudovaném v roce 2005 byly v protokolu o měření objemové aktivity předložené 

stavebníkem zaneseny hodnoty 370 až 841 Bq/m3. Stavebník si proto nechal udělat měření 

od SÚRO a zjištěné výsledky dosahovaly v obytných místnostech v přízemí hodnot až 2000 

Bq/m3. 

                                                           
90 Viz https://www.suro.cz/cz/publikace/radonova-problematika/RADON_6_2008.pdf (citováno z 27. 5. 2017). 

91 Druhý případ je popsán níže v kapitole 8.2. 

92 Termínem stavebník myslím (zpravidla) fyzickou osobu, která si dům nechává stavět pro svou potřebu a 
bude v katastru uvedena jako jeho vlastník. 

93 Tento případ byl rovněž publikován v Radon bulletinu, ročník 2008, červen. 
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V tomto případě je však otázka odpovědnosti složitější. Původní návrh 

protiradonových opatření zahrnoval odvětranou drenážní vrstvu, která by v daném případě 

byla vhodným řešením pro daný radonový index pozemku. Projektant však těchto doporučení 

nedbal a do projektu zanesl opatření, která dokonce ani nesplňovala normu ČSN 73 0601. 

Provedení izolace zadal jako subdodavateli právě společnosti, která vypracovala původní 

návrh protiradonových opatření. Co je však ještě paradoxnější, právě tato společnost při 

pokládání izolace přišla s návrhem, že namísto silnějšího materiálu, který byl v projektu 

naplánován, použije tenčí, kterým radon proniká snáze. Podařilo se mu přesvědčit 

stavebníka, že na výsledku se tato změna nepozná. Pro úplnost uveďme, že tatáž společnost 

pak měřila i výsledné hodnoty objemové aktivity radonu pro účely protokolu ke kolaudaci. 

Zhotovitel (v tomto případě projektant) ani subdodavatel žádná pochybení neuznali. 

 

V rámci výzkumných projektů řešených SÚRO byl mezi lety 2006–2009 proveden 

kvalitativní výzkum vztahu občanů k radonové prevenci. Výsledky ukázaly, že klíčová je 

role stavebního úřadu, který předává stavebníkům seznam požadavků, které je nutné při 

výstavbě splnit. Pro stavebníky se tento seznam stává nejdůležitějším zdrojem informací a 

vnímají jej jako konečný. Není tedy mnoho způsobů, jak je podnítit k dalším samostatným 

aktivitám, např. nepovinným nebo doporučeným zkouškám. Při samotném stavebním 

procesu stavebníci nedůvěřují dodavatelům, kvalita stavby je podle některých závislá na 

jejich vlastní asertivitě a připravenosti upozorňovat na chyby a požadovat jejich opravy. Spíš 

však než na sebe spoléhají budoucí uživatelé domů na stavební dozor (často jej označují jako 

„revizáky“), který je podle nich schopen provádět odbornou kontrolu stavebního procesu.94  

SÚRO se dotazoval také expertů, kteří si obecně stěžovali na to, že stavební 

společnosti obcházejí měření a protiradonová opatření neprovádějí kvalitně. Stavebníci se 

                                                           
94 SÚRO k tomuto bodu uvádí, že „tento odborník je podle představy stavebníků na rozdíl od nich kvalifikován 
pro to, vědět jaké úkony je důležité provést, co a jak je třeba zkontrolovat nebo změřit. Stavebníci by museli být 
totiž napřed přesvědčeni o tom, že tento typ kontroly odborníci na stavební dozor provádějí hůře než oni sami. 
Znamenalo by to tedy primárně vyvrátit jejich vžité představy o přirozené dělbě práce v dnešní společnosti 
vyplývající z různého odborného zaměření jednotlivců.“ (Zpráva SÚRO z 1. etapy řešení projektu TAČR 
TB02SUJB072, Výzkum ozáření obyvatelstva ČR od radonu a dalších přírodních zdrojů ionizujícího záření a 
dopadu existující regulace, příloha 4, Praha 2012). Takové představy jsou však podle mého názoru nereálné, 
jak z hlediska časového (stavebníci sami nemají čas dohlížet neustále na řemeslníky), tak z hlediska 
proškolování laiků. 
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tomu pak těžko mohou bránit, většinou o existenci radonu ani sami nevědí, a protože tento 

plyn není ani vidět ani cítit, jeho zvýšená koncentrace není bez měření v interiéru nijak 

patrná. Ani legislativa v tomto směru není dostatečná, mnohé stavební úřady před kolaudací 

ani nevyžadují kontrolní měření objemové aktivity radonu a k užívání jsou tak připuštěny 

stavby často překračující nejen referenční, ale dokonce mezní hodnoty. Odborníci proto 

navrhují podrobit protiradonová opatření před zkolaudováním revizi, podobně jako je tomu 

u elektroinstalací, popřípadě přistupovat k měření radiace podobně jako k měření hluku, 

které vyžadují hygienické předpisy.  

 

7.3. Radon ve stavebním materiálu, Praha 

Kromě podloží, s nímž se u nových staveb musí počítat vždy, může vysoké koncentrace 

radonu v budovách způsobit i stavební materiál. Takovým případem je i spor o krajní řadový 

dům typu Start v Praze na Bílé hoře. Tento dům byl postaven v 70. letech ze 

škvárobetonových panelů vyrobených společností Prefa Hýskov.95 První vlastníci domek 

zakoupili v roce 1981 od Družstva Technického magazínu pro výstavbu rodinných domků a 

jak v technické zprávě, tak v kolaudačním rozhodnutí a kupní smlouvě bylo uvedeno, že 

nosné konstrukce jsou zhotoveny z cihel o šířce 37,5 cm.96 Na začátku 90. let proběhlo 

v domě z popudu hygienické stanice (která obyvatele těchto řadových domků plošně 

informovala o podezření, že jejich domy jsou postaveny právě z rynholeckého škvárobetonu) 

měření dávkového příkonu záření gama a ekvivalentní objemové aktivity radonu. Během 

ročního měření za běžného provozu domácnosti provedeného východočeskou hygienickou 

stanicí byly naměřeny hodnoty 1 μGy/hod (měřeno podle pravidel ve vzdálenosti 0,5 m ode 

zdi) a 45 Bq/m3, jejichž součtový koeficient k podle tehdy platného tzv. součtového kritéria 

nenabyl hodnotu vyšší než 1, která byla vyhláškou stanovena jako mezní.97  

                                                           
95 Viz předchozí kapitola 6, Poskytování dotací. 

96 Viz rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6, č.j. 19 C 122/2013-159. Všechna uvedená fakta byla získána 
s laskavým souhlasem účastníků sporu od jejich právního zástupce JUDr. Miloše Tomse. 

97 Tzv. součtové kritérium zohledňovalo celkovou dávku ozáření osob v budovách, tzn. jak záření gama, které 
vznikalo především rozpadem nuklidu 226Ra, tak záření alfa, které pocházelo z radonu ve vnitřním prostředí. 
Poprvé a také naposledy se vyskytlo v první vyhlášce č. 76/1991 Sb. a bylo uplatňováno právě kvůli stavbám 
postaveným z nevhodných materiálů, především rynholeckého škvárobetonu. z dalších legislativních úprav již 
toto kritérium vypadlo, protože se mělo zato, že problém domů z vysoce radioaktivních materiálů je již vyřešen 
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V roce 2012 byl domek zakoupen novými vlastníky, kteří si rovněž nechali provést 

kontrolní měření (motivace nových vlastníků k popudu k měření není známa). v říjnu roku 

2012 vznikly celkem dva posudky. První byl od společnosti Radon, v.o.s., který konstatoval 

jak výrazně zvýšenou objemovou aktivitu radonu, tak hodnotu záření gama na mnoha 

místech překračující hodnotu 1 μSv/h. Za příčinu těchto zvýšených hodnot měřící společnost 

označila stavební materiál, kterým je s velkou pravděpodobnosti rynholecký škvárobeton. 

Druhé měření provedl SÚRO, který mimo jiné konstatoval, že nejúčinnějším postupem 

odstranění rizika by byla demolice celé stavby. Tato nová měření nebyla provedena běžně 

užívanými metodami stanovenými pro měření objemové aktivity radonu, tzn. za běžného 

provozu po dobu jednoho roku. Byla provedena měření pouze v řádu dní a za konzervativních 

podmínek, ze kterých však lze rovněž vyvodit relevantní závěry. 

Naměřené hodnoty záření gama z roku 2012 v podstatě odpovídaly hodnotám 

zjištěným v roce 1991. Až několikanásobné však byly zjištěné koncentrace radonu 

v interiérech. v nových posudcích byly hodnoty vyšší mimo jiné kvůli konzervativním 

podmínkám, za nichž měření probíhalo, velikou roli však hrála i výměna oken, která se 

v domě uskutečnila ještě za původních vlastníků po prvním měření. Stará okna totiž mnohem 

hůře těsnila a zajistila tak mnohem lepší výměnu mezi vnějším a vnitřním prostředím budovy.  

Na základě těchto výsledků zaslali noví vlastníci předžalobní upomínku vlastníkům 

původním a žádali o dodatečnou slevu z koupě domu v hodnotě téměř třetiny kupní ceny.98 

Ti na zaslanou upomínku nereagovali a bylo tedy zahájeno řízení před Obvodním soudem 

pro Prahu 6. Žalobci namítali skrytou vadu věci, za niž nese prodávající objektivní 

odpovědnost podle § 500 odst. 1 zákona č.40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění 

pozdějších předpisů. Žalovaní se bránili výsledky měření z roku 1991 a rozporovali měření 

a znalecké posudky učiněné žalobci.  

Soud si nechal vypracovat vlastní znalecký posudek od doc. Ing. Martina Jiránka, 

CSc., znalce se specializací stavební fyzika a ochrana proti radonu. Znalec v něm konstatoval 

                                                           

(především v tom smyslu, že ve všech zasažených domech bylo provedeno měření dávkového příkonu obou 
typů záření a jejich obyvatelům byla nabídnuta ozdravná opatření).  

98 Tuto částku převzali žalobci ze znaleckého posudku k zamezení rizika působení radonu na uživatele domu a 
stanovení obvyklé ceny domu Ing. Petra Procházky, který za nejvýhodnější řešení označil demolici objektu a 
jeho cenu stanovil právě v dané výši. 
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vysoké hodnoty dávkového příkonu gama záření a současně hodnotu objemové aktivity 

radonu na hranici referenční úrovně (400 Bq/m3). Vytvořil si vlastní závěr a konstatoval, že 

se domnívá, „že se k domu musí přistupovat tak, jako kdyby byla překročena alespoň jedna 

z výše uvedených směrných hodnot“. Tím se de facto nepřímo vrátil k výše zmíněnému 

součtovému koeficientu z vyhlášky č. 76/1991 Sb.  

Soud I. stupně se při rozhodování přiklonil k závěrům znalce doc. Jiránka, 

konstatoval skrytou vadu stavby a ve svém rozsudku z 25. 9. 2014 žalobu uznal co do 

základu jako plně důvodnou. Městský soud v Praze, k němuž si žalovaní podali odvolání, 

tento rozsudek prakticky bez výhrad a argumentačně v plném rozsahu potvrdil. Úspěch 

nemělo ani dovolání žalovaných ani jejich stížnost k Ústavnímu soudu České republiky a 

spor je tak znovu u Obvodního soudu, tentokrát pro Prahu 4, kde se bude řešit výše nároku 

na slevu z kupní ceny pro žalobce. 

 

Poslední případ velice dobře ilustruje schizofrenní přístup státu k radonové 

problematice. Ve snaze ochránit obyvatelstvo od nebezpečného záření se stát rozhodl 

regulovat pronikání radonu do obydlí, zná rizika spojená s vysokými hodnotami objemové 

aktivity radonu, ale stále ještě je pro něj podstatnější zajistit poklidné užívání majetku i lidem, 

jejichž budovy jsou radonem nejvíce zasaženy. z tohoto případu je také evidentní, že naprosto 

klíčová je role informovanosti obyvatelstva, které bez důkladnějšího osvětlení problému 

nepochopí, že stavby, které doteď byly v pořádku, najednou po výměně oken vykazují 

zvýšené hodnoty radonu ve vnitřním ovzduší. Dopady mohou být přesně takové, jako ve výše 

popsaném případě, tedy že vlastníci ani nemají povědomost o vlastnostech své nemovitosti, 

které mohou zapříčinit její sníženou hodnotu. 

Poslední popisovaný případ je významný také z jiného důvodu. Poukázal totiž na 

napětí panující mezi SÚJB a SÚRO. Oba subjekty tahají za tentýž konec provazu, každý ale 

s trochu jinými preferencemi a trochu jinou silou. Do případu rodinného domku typu START 

se v podobě znaleckých posudků a vyjádření zapojily oba, každý však paradoxně na jiné 

straně – SÚRO zpracovávalo znalecké posudky pro žalobce, vyjádřeními SÚJB zase 

argumentovala obhajoba. Nutno říct, že co se technických záležitostí týče, byly obě instituce 

ve shodě, SÚJB nikdy nezpochybnil výsledky měření provedených SÚRO. Očividný byl 
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však rozpor v jejich přístupu ke stavbě, která má hodnoty dávkového příkonu záření gama i 

alfa na hranici mezní hodnoty. Zatímco SÚJB de facto naznačil (a měl jistě pravdu), že 

z hlediska hodnot nastavených judikaturou je rodinný dům v pořádku, SÚRO konstatoval, že 

objekt je z hlediska použitého materiálu prakticky nesanovatelný (a měl rovněž pravdu). 

Různé názory jsou ve veřejném prostoru jistě zapotřebí, nelze je však tolerovat v případě, 

kdy třetí strana problému vůbec nerozumí a potřebuje zcela jasnou odpověď. Tento soudní 

případ rozhodně není dobrou vizitkou spolupráce, ani nedodá nikomu na důvěryhodnosti. 

 

7.4. Shrnutí 

Naprostá většina případů plynoucích z vysoké koncentrace radonu ve stavbách je řešena 

prostředky občanského práva a ve většině případů dochází k dohodě mimosoudně. Spory 

zpravidla vznikají ve vztahu stavebník – zhotovitel díla z důvodu zanedbání protiradonových 

opatření při výstavbě nových domů. 

Na závazkové vztahy soukromoprávní vzniklé ze smlouvy se užije zákonná úprava 

skrytých vad stavby. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „NOZ“) v tomto ohledu posílil právní postavení nabyvatele nemovitosti. Zatímco 

v zákoně 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, bylo možné skrytou 

vadu vytknout podle § 500 a § 504 pouze ve lhůtě 6 měsíců, NOZ v § 2129 odst. 2 stanoví, 

že: „Neoznámil-li kupující prodávajícímu skrytou vadu stavby spojené se zemí pevným 

základem do pěti let od nabytí, soud kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná, namítne-

li prodávající, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-

li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel 

vědět.“. Doba pěti let by mohla zaručit nabyvateli dostatek času, aby si uvědomil všechna 

možná rizika spojená s koupí nemovitosti a především – stihl provést roční měření objemové 

aktivity radonu uvnitř budovy. 

Mohou být uplatněny i další druhy odpovědnosti. Novým atomovým zákonem byly 

konečně v našem právním řádu definovány skutkové podstaty správních deliktů v souvislosti 

s vysokými koncentracemi radonu a nově tak mohou být postiženy fyzické, právnické i 

podnikající fyzické osoby za nesnížení zvýšených hodnot radonu nebo nezajištění měření 

těchto hodnot.  
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Některé případy, mezi nimi i výše popsaný případ z Třebíče, vedou k zamyšlení nad 

možností uplatnění prostředku ultima ratio, trestní odpovědnosti. Pracovníci SÚRO se při 

vlastní praxi setkali s případy, kdy majitelům postižených domů byla slíbena protiradonová 

opatření, pracovníci přijeli, poryli zahradu lopatami a byli hotovi ještě dřív, než vlastník 

stavby stihl podepsat smlouvu o provedení opatření. Takovéto jednání by zcela jistě mohlo 

být posuzováno jako trestný čin podvodu podle § 209 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), dále jako poškozování spotřebitele podle 

§ 253 TZ a poškození cizích práv podle § 181 TZ. k naplnění skutkové podstaty některého 

z trestných činů z hlavy I. TZ, kde je druhovým objektem zdraví a život osob, zejména mám 

na mysli trestné činy usmrcení z nedbalosti (§ 143 TZ), těžké ublížení na zdraví z nedbalosti 

(§ 147 TZ) a ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 148 TZ), by bylo zapotřebí dostatečně 

prokázat způsobený následek, což je však při povaze účinků radonu poměrně obtížné. 

 

Administrativně nesmírně náročným, ale zato velice efektivním nástrojem ke zvýšení 

právní jistoty by de lege ferenda mohl být i povinný zápis výsledků měření objemové aktivity 

radonu do katastru nemovitostí, nebo alespoň záznam o tom, že měření proběhlo a jeho 

výsledky jsou k dispozici. Podle mého názoru by toto opatření pomohlo vyhnout se 

podobným sporům, jako je poslední popsaný týkající se domu START v Praze. v případech 

zanedbaných protiradonových opatření při výstavbě nových domů jsou však podle mého 

všechny legislativní nástroje krátké. Musí se vyvinout dostatečný tlak na zhotovitele, mimo 

jiné skrze judikaturu v otázkách občanskoprávní a možná i trestněprávní odpovědnosti, a 

stavebníci si prováděné práce musejí lépe pohlídat. Nejúčinnějším opatřením, které stát může 

pro své občany udělat, je zajištění dostatečné informovanosti o nebezpečí radonu. 
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8. Závěr 

 

Při vdechnutí radonu nebo jeho produktů přeměny dochází k vnitřnímu ozáření zářením alfa, 

které má velkou intenzitu, ale malou pronikavost, největší dávce je tedy dlouhodobě 

vystavována plicní tkáň. Při dostatečně dlouhém a intenzivním působení pak roste riziko 

vzniku rakoviny plic. Podle epidemiologických studií v České republice způsobuje radon 

celou pětinu všech úmrtí na toto onemocnění, včasná a účinná prevence tedy má smysl. 

Nejvýznamnějším zdrojem radonu je geologické podloží, konkrétně přítomnost uranu 

v horninách. Podle množství radonu je území charakterizováno tzv. radonovým indexem – 

nízkým, středním a vysokým. Kvůli nadprůměrně vysokému obsahu uranových rud mají 

téměř dvě třetiny území České republiky radonový index vyšší než nízký. Dalšími zdroji 

radonu jsou stavební materiály a voda přiváděná do domů. Oba tyto zdroje jsou rovněž 

kontrolovány. 

Jestli může být Česká republika na něco hrdá, pak je to včasnost a obsáhlost jejího 

Radonového programu. Jeho hlavní věcnou náplní bylo I. Vyhledávání objektů (budov) 

s vysokou koncentrací radonu ve vnitřním ovzduší, II. Preventivní protiradonová opatření, 

III. Protiradonová ozdravná opatření v objektech a při úpravě vod, IV. Informování 

veřejnosti a V. Vývojová a výzkumná činnost. Během první fáze Programu se podařilo 

připravit celostátní mapy s radonovým indexem geologického podloží, sanovány jsou 

všechny veřejné vodovody. Podařilo se vyhledat 87 % radonem nejvíce zasažených objektů 

a upozornit jejich vlastníky na způsoby, jak vysoké hodnoty radonu v místnostech snížit, 

včetně možnosti získání dotace. Radonový program ČR 2010 až 2019 – Akční plán se 

soustředí na jediný cíl a díky bohatým zkušenostem má velice dobré představy, jak jej 

realizovat. Velkou výhodou této formy je i její značná flexibilita, díky níž je Radonový 

program schopen reagovat na nové poznatky a nové problémy. České zkušenosti oceňují 

odborníci na radiační ochranu po celém světě a český Radonový program se stal inspirací 

pro příslušná ustanovení směrnice Rady 2013/59/EURATOM. 

Česká republika se podílela nebo podílí na činnosti mezinárodních organizací, za 

všechny ICRP a IAEA, které nabízejí platformu pro vědeckou diskusi a spolupráci a vydávají 

publikace především informativní a podpůrné povahy. v radonové oblasti nevznikají žádné 
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vícestranně závazné dokumenty, jediná povinnost plyne České republice z implementace 

směrnic EURATOM.  

Prakticky od svého vzniku je gestorem radonové problematiky v České republice 

SÚJB, nezávislý ústřední orgán státní správy a dozoru ČR při mírovém využívání jaderné 

energie a ionizujícího záření. Pro oblast radiační ochrany si v roce 1995 zřídil SÚRO jako 

svou organizační složku k zajištění odborné, metodické, vzdělávací, informační a výzkumné 

činnosti související s výkonem státní správy v ochraně před ionizujícím zářením. Technické 

postupy zajišťuje o pět let později založený SÚJCHBO založený za účelem zajištění 

výzkumné a vývojové činnosti, zaměřené zejména na identifikaci a kvantifikaci 

radioaktivních, chemických a biologických látek, vč. hodnocení a vývoje individuálních a 

kolektivních prostředků ochrany člověka před těmito látkami a dekontaminaci. 

Ochrana před účinky ionizujícího záření z radonu a jeho produktů přeměny je 

realizována několika legislativními nástroji. Je to jednak nastavení tzv. směrných hodnot 

(v novém atomovém zákoně referenční úroveň), dále povinnost zajistit stanovení radonového 

indexu u nových staveb a v neposlední řadě dotace pro vlastníky nejpostiženějších staveb. 

Nejproblematičtější je z tohoto výčtu nastavení směrných hodnot, co do jejich výše, 

tak především do jejich závaznosti. Nový atomový zákon sjednotil do té doby rozdílné 

směrné hodnoty týkající se starých a nových staveb na úroveň 300 Bq/m3. z hlediska nových 

staveb, u nichž byla hodnota nastavena na 200 Bq/m3, a také doporučení mezinárodních 

organizací, které za ideální považují maximální hodnoty kolem 100 Bq/m3, se jedná o krok 

zpět, z hlediska přehlednosti právní úpravy jej však hodnotím více méně pozitivně. 

Výše hodnot však neznamená nic, pokud zároveň neexistuje vůle považovat je za 

závazné a vymáhat je. Stát při své legislativní tvorbě zatím dává najevo, že preferuje 

nedotknutelnost vlastnictví z článku 11 odstavce 1 Listiny základních práv a svobod, osobně 

se však domnívám, že při aplikování testu proporcionality by mělo převáži právo na ochranu 

zdraví a právo na příznivé životní prostředí, neboť se týkají mnohem širšího okruhu 

dotčených osob (děti, nájemci, koupěchtiví), než samotného vlastníka. Ve hře je též možnost 

zneužití vlastnictví formulované v článku 11 odstavci 3 Listiny.  

De lege ferenda by se tak stát měl snažit o větší závaznost a kontrolu dodržování 

směrných hodnot, zvlášť, když sám (velice štědře) přispívá obyvatelům na stavební 
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protiradonová opatření. Nový atomový zákon přináší v této oblasti určitý posun a jistou 

naději na zvýšení standardu ochrany. Namísto směrných hodnot totiž zavádí tzv. referenční 

úroveň, která by na rozdíl od směrných hodnot již neměla fungovat jako ideál, k němuž se 

hodnoty koncentrace radonu mají blížit, ale jako horní hranice, přes níž by se hodnoty neměly 

vyšplhat. Obávám se však, že dosud nenastala doba na přitvrzení regulace ve vztahu 

k vlastníkům soukromých objektů s pobytovými místnostmi, přestože v novém atomovém 

zákoně je konečně poprvé stanovena deliktní odpovědnost mimo jiné i za přestupky 

fyzických osob za neřešení vysokých hodnot objemové aktivity radonu. 

Druhým legislativním nástrojem, kterým zákonodárce reguluje radon ve stavbách je 

povinnost stanovení tzv. radonového indexu (dříve radonového rizika) pozemku v rámci 

stavebního řízení. Tuto povinnost se přes rozkolísaný a nejednoznačný legislativní vývoj 

podařilo zakotvit ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., v níž je stanovení indexu vyjmenováno jako 

povinná součást stavební dokumentace. Kontrolu nad dodržováním této povinnosti 

vykonávají stavební úřady. Stanovení tohoto indexu je pak podkladem pro určení, zda mají 

být při výstavbě zaplánována i protiradonová opatření. s tím tedy souvisí ještě jeden 

doplňkový nástroj ochrany. Pokud zákonodárce stanoví povinnost před započetím stavby, je 

nutné její splnění ověřit i následně. Odborníci proto školí stavební úředníky v tom smyslu, 

aby vyžadovali provádění kontrolního měření před kolaudací. I tím by tedy mělo být 

kolaudační rozhodnutí podmíněno, aby byla naplněna protiradonová ochrana nejen formálně, 

ale také materiálně. 

Ve stavebním právu řeší pak experti na radiační ochranu i legislativci problém 

nemožnosti zkontrolovat provádění stavebních úprav, jako je např. výměna oken, která často 

mají výrazný vliv na hladinu koncentrace radonu ve vnitřním ovzduší. Stavební zákon však 

pro udržovací práce (kterými je typicky výměna oken) nestanoví ani ohlašovací režim, a tedy 

ani povinnost provést následná měření vnitřní koncentrace radonu. Bez nějaké korekce 

v tomto smyslu se totiž radonová problematika bude točit v kruhu, protože bude nutné měřit 

všechny změřené domy znovu.  

Jak je v textu několikrát zmíněno, Česká republika je jediným státem, který svým 

občanům poskytuje dotace na protiradonová opatření, a to dokonce v takové výši, že 

prakticky pokryjí všechny náklady s navržením i realizací těchto opatření spojené.  
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Při přidělování dotací na protiradonová opatření vystřídal stát dva přístupy. v rámci 

prvního byly dotovány budovy s naměřenou směrnou hodnotou a peníze byly vypláceny 

předem a účinnost opatření se nekontrolovala. Druhý přístup reagoval na téměř 25 % 

neefektivitu prvního a stanovil dotace až od hodnoty objemové aktivity 1000 Bq/m3, vyplácel 

je ex post, a ještě je podmínil účinností provedených opatření.  

Poskytování dotací na protiradonová opatření je vedle vymáhání dodržování 

směrných hodnot / referenční úrovně koncentrace radonu nejspíš potenciálně 

nejefektivnějším nástrojem státu, jak přinutit občany, aby pečovali o své zdraví v souvislosti 

s radiací. Přestože je nastaven velice štědře, využívá jej pouze zlomek potenciálních 

příjemců. Pokud nechce jít proti vlastní protiradonové politice, bylo by vhodné stát svázat 

efektivní nastavení dotací s nastavením směrných hodnot / referenční úrovně a jejich 

vymahatelností. Bude-li podle nového atomového zákona systematicky vymáhána povinnost 

usilovat o snížení koncentrace radonu minimálně na referenční úroveň, požadovaná hodnota 

objemové aktivity radonu pro získání dotace by měla být v ideálním případě snížena právě 

na tuto úroveň, anebo úměrně. v odůvodněných naléhavých případech by také bylo dobré 

zvážit, zda by nebylo možné poskytnout dotace předem. 

V případě stanovování stáří staveb, které mají být ještě kryty nárokem na dotace, bych 

z důvodů rozkolísané legislativy i práce stavebních úřadů během uplynulých dvaceti let 

navrhovala zahrnout všechny stavby, řekněme do nabytí účinnosti nového atomového 

zákona.  

V soukromoprávní oblasti je již řešeno mnoho sporů týkajících se vysoké vnitřní 

koncentrace radonu. Naprostá většina z nich je vyřešena mimosoudně. Spory zpravidla 

vznikají ve vztahu stavebník – zhotovitel díla z důvodu zanedbání protiradonových opatření 

při výstavbě nových domů, ale také při převodech postižených nemovitostí. Soudy je řeší 

v režimu skrytých vad stavby, kde úprava NOZ výrazně posílila postavení kupujícího 

prodloužením doby k vytknutí vady z šesti měsíců na pět let. 

Některé případy vzbuzují úvahy nad možností využití právního nástroje ultima ratio, 

tedy trestní odpovědnosti. v úvahu by připadaly především skutkové podstaty trestného činu 

podvodu podle § 209 TZ, poškozování spotřebitele podle § 253 TZ a poškození cizích práv 

podle § 181 TZ. Trestné činy z hlavy I. TZ kvůli povaze účinků ionizujícího záření spíše 
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nepřicházejí v úvahu. Vyloučena není ani aplikace správní odpovědnosti, například možnost 

odebrání povolení k měření objemové aktivity radonu a jeho hodnocení. Skutkové podstaty 

správních deliktů, které nově zavádí nový atomový zákon, se budou spíše aplikovat na jiné 

druhy sporů, než jsou ty popsané v této práci.  

Pro zvýšení právní jistoty občanů navrhuji de lege ferenda zavést povinný zápis 

výsledků měření objemové aktivity radonu do katastru nemovitostí, nebo alespoň záznam o 

tom, že měření proběhlo a jeho výsledky jsou k dispozici. 

Žijeme ve společnosti, v níž kolují pověsti o speciálním oddělení v podolské 

porodnici, kde se po výbuchu černobylské jaderné elektrárny rodily děti se třetím okem, v níž 

uložit vyhořelý jaderný odpad je výkon prakticky nemožný nebo podmíněný řadou benefitů 

pro dotčenou obec, ale v níž slovo radon zná jen procento informovaných. O to těžší je úloha 

odborníků na ochranu před radonem, kteří si uvědomují, že než bude radon brán vážně, bude 

třeba „napravit nepřiměřeně přeceněné povědomí rizika jaderné energetiky, transportu a 

ukládání vyhořelého paliva a havárie v Černobylu v porovnání se závažným, ale přehlíženým 

a všudypřítomným rizikem od radonu v každém domě a v některých zvlášť.“99 

  

                                                           
99 THOMAS, J.: Radonový program České republiky – Současný stav. II. Ročník konferencie Rádioaktivita 
v životnom prostředí – Spišská Nová Ves 2000. (citováno 27. 5. 2017 
z http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/31/030/31030626.pdf). 
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Shrnutí 

Cílem této diplomové práce je představit právní nástroje užívané státem k ochraně občanů 

před nebezpečným ozářením z radonu a produktů jeho přeměny v budovách, zhodnotit jejich 

účinnost a naznačit možná úskalí při jejich aplikaci. 

Radon je radioaktivní plyn, který spolu se svými produkty přeměny může při vdechnutí 

způsobit vnitřní ozáření plicní tkáně. Do budov se dostává především z podloží, ale také 

z vody nebo stavebních materiálů. s jeho vyšší koncentrací a rostoucí dobou expozice roste i 

pravděpodobnost vzniku rakoviny plic. Především kvůli složení geologického podloží umírá 

v České republice v důsledku vdechování radonu na toto onemocnění až 900 lidí ročně. 

v rámci Radonového programu zaujímá stát preventivní, ozdravnou, výzkumnou a 

informativní strategii, aby tento problém komplexně řešil. 

Nejsilnějším nástrojem, který stát ke svému snažení používá, jsou tzv. směrné hodnoty, které 

stanovují přijatelnou koncentraci radonu. Problémem však je, že jsou definovány pouze jako 

orientační a neexistuje shoda na tom, zda jsou závazné. Posun směrem ke zvýšení standardů 

ochrany by mohlo znamenat znění zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, který nově 

namísto směrných hodnot definuje tzv. referenční úroveň (s totožnou hodnotou objemové 

aktivity radonu), jejíž význam se blíží hodnotám mezním. 

Pro eliminaci výstavby nových závadných staveb je již delší dobu zavedena povinnost 

stanovit před stavbou radonový index pozemku. Tato povinnost je již součástí stavební 

dokumentace a na její dodržování dohlížejí stavební úřady. k zaručení bezpečnosti nového 

domu to však nestačí, stavební úřady by měly rovněž podmiňovat zkolaudování budovy 

provedením kontrolních měření nezávislými odborníky. Velkým problémem z oblasti 

stavebnictví jsou rovněž udržovací práce, typicky výměna oken, které podstatně změní 

přirozenou cirkulaci vzduchu v budově a mohou znamenat zvýšení radonové koncentrace. 

Česká republika jako jediný stát přispívá svým občanům na protiradonová opatření. 

Podmínky pro poskytnutí dotace se od roku 2003 zpřísnily a dosáhnou na ně jen vlastníci 

domů s opravdu vysokými koncentracemi radonu, mnoho lidí však nebere zdravotní varování 

vážně a dotací nevyužívá. Na tomto místě vidím velký potenciál ve spojení s referenční 

úrovní, jejíž vymahatelnost by mohla zajistit i větší motivaci vlastníků k ozdravení domů. 
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Obecnějším právním nástrojem, který ve vztazích dotčených radonem rovněž nalézá své 

uplatnění, je občanskoprávní odpovědnost. Obecné soudy posuzují vysoké koncentrace 

radonu v budovách jako skryté vady stavby a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v tomto ohledu posiluje postavení poškozeného. 

Neznalost nebezpečí hrozícího od radonu a nedostatečná společenská debata způsobují 

určitou benevolenci v přístupu k tomuto problému, bohužel i ze strany zákonodárce. v České 

republice jsou díky včasnému zahájení protiradonových opatření výborné výchozí podmínky 

pro eliminaci závadných staveb, k tomu je však nutný konsenzus mezi odborníky a úředníky 

a ideálně i napříč celou společností. 
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Summary 

The aim of this diploma thesis is to present legal instruments used by the state to protect 

citizens from exposure to indoor radon and its decay products in buildings, to evaluate their 

effectiveness and to indicate possible pitfalls in their application. 

Radon is a radioactive gas that, together with its decay products, can cause irradiation of 

lungs when inhaled. It penetrates buildings mainly from soil, but also from water or 

construction materials. With its higher concentration and increasing exposure time, the 

likelihood of lung cancer also increases. Especially due to the composition of the geological 

base, up to 900 people per year die of cancer as a result of inhalation of radon in the Czech 

Republic. Within the framework of the Radon Program, the state takes a preventive, 

corrective, research and informing strategy to solve this problem in a comprehensive way. 

The most powerful tool used by the state is the so-called guidance levels that determine 

acceptable radon concentrations. The problem, however, is that it is defined only as indicative 

and there is no consensus on whether it is binding. A shift towards increasing the standards 

of protection could consist in the wording of Act 263/2016 of Coll., Atomic Act, which 

instead of the guidance levels defines the so-called reference level (with the same value of 

radon activity concentration) whose meaning is close to the meaning of a permissible value. 

In order to eliminate the construction of new defective buildings, the obligation to determine 

the radon index of the building site has been in force for a long time, this obligation is already 

part of the building documentation and the building authorities supervise it. However, it is 

not enough to guarantee safety of new homes. The planning authorities should also condition 

the building clearance by carrying out of control measurements by independent experts. 

Another major issue in the construction sector is maintenance, typically changing of 

windows, which significantly alters natural air circulation in the building and may result in 

an increase in radon concentration. 

The Czech Republic is the only state that subsidizes radon corrective actions for its citizens. 

The conditions for granting the subsidy have been tightened since 2003 and only owners of 

houses with really high concentrations of radon are entitled, but many people do not take 

health warnings seriously and do not even try to reach the subsidy. At this point, I see a great 
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potential in connection with the reference level, the enforcement of which could provide even 

greater incentives for owners to make their homes healthier to live in. 

A more general legal instrument that is also applicable in relations affected by radon is civil 

liability. General courts assess high concentrations of radon in buildings as hidden 

construction defects and Act no.89/2012 Coll., Civil Code, strengthens the position of the 

injured party in this respect. 

Ignorance of the danger posed by radon and the lack of social debate cause benevolence in 

the approach to this problem, unfortunately also by lawmakers. In the Czech Republic, 

excellent starting conditions exist for elimination of defective buildings thanks to timely 

initiation of anti-radon measures, but consensus is needed between experts and officials and 

ideally across the general society. 
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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je představit právní nástroje užívané státem k ochraně občanů 

před nebezpečným ozářením z radonu a produktů jeho přeměny v budovách, zhodnotit jejich 

účinnost a naznačit možná úskalí při jejich aplikaci. Práce nejprve uvádí do radonové 

problematiky po přírodovědné stránce, seznamuje s českým unikátem, Radonovým 

programem, a popisuje zařazení témata v rámci organizace státní správy. Hlavní důraz je pak 

kladen na vývoj související legislativy, zejména v oblasti atomového a stavebního práva, kde 

je kriticky zhodnocen přístup státu k tzv. směrným hodnotám a kde jsou uvedena určitá 

doporučení ke stavebnímu řízení. s legislativou je nedílně spjato také poskytování státních 

dotací na protiradonová opatření, u nichž je zhodnocen dosavadní vývoj a uvedeny možnosti 

potenciálně vedoucí ke zvýšení efektivity tohoto nástroje. z praktické stránky doplňuje práci 

kazuistika ze soukromoprávní oblasti a s tím související ochrana nástroji občanského práva. 

 

Abstract 

The aim of this diploma thesis is to present legal instruments used by the state to protect 

citizens from indoor radon and its decay products, to assess their effectiveness and to indicate 

possible pitfalls in their application. The paper first describes the radon issue from the 

perspective of natural sciences, introduces the unique Czech approach – the Radon Program, 

and describes handling of the issue by the state administration. The main emphasis is put on 

the development of related legislation, especially in the field of atomic and building law, 

where the state's approach to guidance levels is critically evaluated and where some 

recommendations for building management are mentioned. The legislation is also closely 

associated with the provision of state subsidies for anti-radon measures. Current 

developments are evaluated and options potentially leading to an improved effectiveness of 

this instrument are outlined. From a practical point of view, the paper is complemented by a 

case report based on private law and the related protection by civil law instrument. 
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