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Občianskoprávna zodpovednosť za jadrovú škodu – 
legislatívny proces samostatného zákona 

 Niekoľkoročná práca medzirezortnej pracovnej skupiny na 
ÚJD SR 

 Analýza súčasného stavu a možných dôsledkov 
pristúpenia Slovenskej republiky k Protokolu, ktorým sa 
mení a dopĺňa Viedenský dohovor o občianskoprávnej 
zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou z 
roku 1963 vo vzťahu k Rozhodnutiu Rady 2013/434/EÚ 
schválená uznesením vlády č. 152/2014 z 02. 04. 2014 a 
uložená povinnosť priebežne informovať vládu Slovenskej 
republiky o vývoji na európskej úrovni najbližšie k 31. 03. 
2017 

 MPK – 26. 08. – 18. 09. 2014, 8 subjektov uplatnilo 
zásadné pripomienky (MS SR, NBS, AZZZ, ZMOS, SAPI, 
SLASPO, Verejnosť, Greenpeace) 

 



Občianskoprávna zodpovednosť za jadrovú škodu – 
legislatívny proces samostatného zákona 

 Veľmi protichodné pripomienky 

 MF SR od začiatku prípravy samostatného 
zákona zastáva postoj, že nie je možné 
použitie verejné zdroje na krytie 
zodpovednosti za jadrovú škodu 

 Dohoda s MS SR na jednom súde – okresný 
súd Nitra v 1. stupni a odvolací súd – Krajský 
súd v Nitre 

 Rozporové konania: október 2014 

 



Občianskoprávna zodpovednosť za jadrovú škodu – 
legislatívny proces samostatného zákona 

 25. 11. 2014 LRV SR odporučila návrh zákona upraviť 
podľa jej  pripomienok a na rokovanie vlády predložiť 
jeho upravené znenie 

 Vláda uznesením vlády č. 627/2014 zo dňa 10. 
decembra 2014 schválila návrh zákona 

 Vládny návrh zákona predložený na rokovanie NR SR 
dňa 19. 12. 2014 – čpt. 1329 - zákon pridelený 
ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske 
záležitosti 

 Zákon prerokovaný a schválený v 2. a 3. čítaní dňa 19. 
03. 2015; publikovaný v Zbierke zákonov 28. 03. 2015 – 
54/2015 Z. z. 
 
 
 



Občianskoprávna zodpovednosť za jadrovú 
škodu – cieľ nového zákona 

 Nový Zákon o OBPZJŠ má za cieľ: 
 riešiť nedostatky súčasnej právnej úpravy 

 oddeľovať súkromné občiansko – právne vzťahy od verejného 
práva 

 limit zodpovednosti 300 mil. € pre jadrové zariadenia s 
jadrovým reaktorom 

 limit zodpovednosti 185 mil. € na prepravu RM a ostatné 
jadrové zariadenia a vyraďovanie 

 ustanovenia o rozdelení náhrady škody – lehotná priorizácia 
škôd 

 stanoviť jediný vecne príslušný súd 

 zmeniť objektívnu prekluzívnu lehotu na 10 rokov 



Občianskoprávna zodpovednosť za jadrovú 
škodu – cieľ nového zákona 

 

 definovať povinnosti ÚJD SR v prípade jadrovej škody – 
oznámenie o udalosti, miesto, čas, prevádzkovateľ 

 precizovanie povinnosti súčinnosti medzi NBS ako orgánom 
dozoru nad finančným sektorom a ÚJD SR ako licenčného 
orgánu 

 precizovanie ustanovení o inom druhu finančného krytia 
zodpovednosti 

 definovať možnosti krytia zodpovednosti 

 vyčlenenie do samostatného zákona!!!! 

 Vyhláška ÚJD SR č. 170/2015 Z. z.  

 



Občianskoprávna zodpovednosť za jadrovú 
škodu – medzinárodné aspekty 

 záväzky z Viedenského dohovoru o občianskoprávnej 
zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou 
z 21. mája 1963 (70/1996 Z. z.)  a Spoločného 
protokolu k aplikácii Viedenského dohovoru a 
Parížskeho dohovoru (71/1996 Z. z.) 

 Rozhodnutie Rady, ktorým sa určité členské štáty 
oprávňujú v záujme Európskej únie ratifikovať protokol, 
ktorým sa mení a dopĺňa Viedenský dohovor o 
občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené 
jadrovou udalosťou z 21. mája 1963, alebo k nemu 
pristúpiť a urobiť vyhlásenie o uplatňovaní príslušných 
vnútorných pravidiel práva Únie (2013/434/EÚ, Ú. v. L 
220/1 zo 17. 08. 2013) 



Príprava nového atómového zákona 

 Obnovenie prác na novom atómovom zákone 
v plnom rozsahu – leto 2013 

 Materiál na PP: ,,Harmonogram prác na novom 
atómovom zákone“ -  schválený dňa 25. 07. 2013 

 PP dňa 11. 06. 2014 príkazom predsedníčky úradu 
č. 12/2014 zriadila pracovnú skupina na prípravu 
nového AZ 

 Pracovná skupina pripravila a prerokovala dňa 25. 
07. 2014 „Návrh zásad nového atómového 
zákona“ -  zásady schválené PP dňa 21. 08. 2014 

 

 



Príprava nového atómového zákona 

 Dôvody na prípravu nového AZ: 
 transpozícia smernice Rady 2014/87/Euratom z 08. 07. 2014, ktorou sa 

mení smernica 2009/71/Euratom, ktorou sa zriaďuje rámec 
Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení, transpozičná 
lehota – do 15. 08. 2017 

 plnenie opatrení z Akčného plánu k misii IRRS 2012 – napr. zníženie 
počtu vydávaných rozhodnutí  pokiaľ ide o zmeny na JZ a  s tým 
súvisiace zvýšenie inšpekčnej činnosti úradu 

 čiastočná transpozícia smernice Rady 2013/59/Euratom, ktorou sa 
stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred 
nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia , 
a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 
96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom (tzv. nové BSS), 
transpozičná lehota do 06. 02. 2018 

 vývoj právnej úpravy v SR za posledných desať rokov a jeho nové výzvy 
ako napr. zmena vlastníckych pomerov u prevádzkovateľa, zohľadnenie 
novej formy výkonu verejnej moci elektronicky (tzv. e-Government) či 
sprísnenie ochrany osobných údajov 
 
 



Príprava nového atómového zákona 

 Problematika zapojenia účasti verejnosti do 
povoľovacieho procesu  

 Ochrana citlivých informácií 

 Precíznejšie zosúladenie požiadaviek WENRA a 
európskej legislatívy  

 Precizovanie kompetencií úradu i povinností držiteľa 
povolenia pokiaľ ide o jeho zodpovednosť za RAO a 
prechody JZ medzi jednotlivými etapami existencie JZ 

 Úprava lehôt na vydávanie rozhodnutí atď. 

 6 týždňových zasadnutí pracovnej skupiny  

 Ďalšie stretnutie na úrovni vedenia – 12. 08. 2015 

 



Užitočné linky 

 www.vlada.gov.sk 

 www.nrsr.sk 

 www.ujd.gov.sk 

 www.iaea.org 

 www.oecd.org 

 www.zbierka.sk 

 

http://www.vlada.gov.sk/
http://www.nrsr.sk/
http://www.ujd.gov.sk/
http://www.iaea.org/
http://www.oecd.org/
http://www.zbierka.sk/


Ďakujem za pozornosť! 


