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IV. 

ODŮVODNĚNÍ 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
 
Návrh nařízení vlády o poplatcích na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost (SÚJB) je prováděcím právním předpisem vydávaným na základě zmocňovacího 
ustanovení uvedeného v § 39 odst. 4 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon. Návrh nařízení 
vlády navazuje na ustanovení § 34 až 42 (Díl 3) atomového zákona, která upravují komplexně 
problematiku odborných poplatků na odbornou činnost SÚJB. 
Návrh nařízení byl předložen do meziresortního připomínkového řízení v předstihu, ještě před 
nabytím platnosti nového atomového zákona, vzhledem k tomu, že nařízení vlády musí nabýt 
účinnosti současně s novým atomovým zákonem a stávající nařízení vlády upravující stejnou 
problematiku, tj. nařízení vlády č. 399/2011 Sb., o poplatcích na odbornou činnost Státního 
úřadu pro jadernou bezpečnost, bude novým atomovým zákonem zrušeno.  
Návrh nařízení vlády byl zařazen do plánu legislativních prací vlády ČR pod bodem 3 a bylo 
stanoveno, že nebude prováděno hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA). 
 
a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích 
hlavních principů 

Atomový zákon přebírá model financování činnosti státního dozoru nad jadernou bezpečností, 
který využívá SÚJB v souladu s dosavadní právní úpravou, a to zákonem č. 18/1997 Sb., o 
mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a 
doplnění některých zákonů, formou tzv. vícezdrojového financování, což představuje 
kombinaci plateb od držitelů povolení formou poplatků a financování přímo ze státního 
rozpočtu, přičemž platby od držitelů povolení zůstávají formálně příjmem státního rozpočtu. 
Atomový zákon obdobně jako stávající zákon č. 18/1997 Sb. transponuje čl. 5 odst. 3 
směrnice 2009/71/Euratom, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost 
jaderných zařízení, stanovící povinnost členských států zajistit, aby byly příslušnému 
dozornému orgánu svěřeny pravomoci a přiděleny lidské a finanční zdroje nezbytné k plnění 
jeho povinností. Na tuto směrnici navazuje nová směrnice Rady 2014/87/Euratom ze dne 8. 
června 2014, kterou se mění směrnice 2009/71/Euratom, kterou se stanoví rámec Společenství 
pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení (s transpozicí ke dni 15. 8. 2017), kde se stanoví 
členským státům povinnost zajistit nezávislost dozorných orgánů z hlediska nepřípustného 
vlivu při přijímání rozhodnutí v oblasti dozoru. Za tím účelem má mít dozorný orgán 
přiděleny vyčleněné a dostatečné rozpočtové prostředky umožňující plnění úkolů v oblasti 
dozoru. 
Atomový zákon stanovuje povinné osoby k platbě poplatků, předmět poplatků, důvody pro 
osvobození od poplatkové povinnosti, správce poplatků, rozpočtové určení poplatků a 
zejména pak sazby poplatků, resp. jejich maximální výši. Předkládaný návrh nařízení vlády 
stanoví konkrétní výše sazeb poplatků v rámci rozpětí stanovených v zákoně. 
Sazba poplatků je pro potřebu tohoto vládního nařízení stanovena v závislosti na odhadu 
celkových výdajů státu na dozor nad jadernou bezpečností a průměrném počtu inspektorů, 
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kteří se budou zabývat činností související s vydáním povolení nebo s výkonem státního 
dozoru nad činností držitelů povolení. 
Konstrukce poplatků v atomovém zákoně přejímá osvědčený systém nastavený ve stávající 
právní úpravě (zákon č. 18/1997 Sb. a nařízení vlády č. 399/2011 Sb.).  
Stanovení sazeb poplatků se tak logicky opírá pouze o kvalifikovaný odhad výdajů státu 
vztažený k jednotlivým vybraným činnostem (povolením) a je funkcí průměrného počtu 
inspektorů zabývajících se danou činností. Sazba poplatků má limit stanovený v § 39 odst. 1 a 
3 atomového zákona.  
Celkové výdaje státu jsou pro potřeby tohoto návrhu vládního nařízení odhadnuty jako součet 
průměrných výdajů (za posledních pět let) na výkon státního dozoru v jaderné oblasti a 
průměrných výdajů na projekty vědy a výzkumu zadané pro potřeby jaderného dozoru ve 
stejném období. Nejde tedy pouze o výdaje kapitoly SÚJB, jelikož např. projekty vědy a 
výzkumu jsou financovány z různých kapitol státního rozpočtu. Celkově lze podle výše 
uvedeného postupu stanovit průměrné výdaje státu na výkon jaderného dozoru za posledních 
pět let na 390 mil. Kč za rok. SÚJB má z celkového počtu 214 tabulkových míst 139 
inspektorů. Speciálně pro účely stanovení sazby poplatků vychází za výše uvedených 
předpokladů výdaje státu na jednoho inspektora SÚJB na 2,8 mil. Kč za rok. Je třeba 
zdůraznit, že jde o metodu výpočtu navrženou pouze pro tento účel a byly do ní zahrnuty 
veškeré odhadnutelné výdaje státu – tzn. i výdaje na projekty vědy a výzkumu pro potřeby 
dozoru nad jadernou bezpečností, provoz a kontinuální obnovu laboratoří a měřících přístrojů, 
provoz a kontinuální obnovu radiační monitorovací sítě, provoz a kontinuální obnovu 
krizového koordinačního centra, zajišťování mezinárodních závazků ČR včetně inspekcí 
EURATOM a MAAE, servisní a podpůrné činnosti atd. 
Vláda formou navrhovaného nařízení stanoví sazbu poplatků za vybrané činnosti vztažené 
ke konkrétnímu povolení jako funkci odhadovaných průměrných výdajů. Jejich výše je 
stanovena na základě podkladů zpracovaných SÚJB z vlastních evidencí, případně 
z informačních zdrojů vedených jinými institucemi. 
Nebyly stanoveny poplatky týkající se pracoviště IV. kategorie (na kterém se vykonávají 
radiační činnosti) s otevřenými radionuklidovými zdroji, neboť pracoviště tohoto typu v ČR 
v současné době neexistují a v blízké budoucnosti se s jejich vybudováním zatím nepočítá. 
Dále nebyly stanoveny poplatky týkající se vyřazování jaderného zařízení z provozu 
vzhledem k tomu, že v tuto chvíli nelze kvalifikovaně příslušné náklady odhadnout a 
v dohledné budoucnosti není vyřazování jaderného zařízení z provozu plánováno. 
Pro stanovení výše udržovacích poplatků jsou tam, kde je to relevantní, zahrnuty i výdaje 
státu na dozor nad přepravou jaderných materiálů a vydání povolení k nakládání 
s radioaktivním odpadem. 
V případě stanovení sazby poplatků za žádost o vydání povolení zahrnuje průměrný 
odhadovaný čas i odhad času nezbytné přípravy, kterou budou muset vykonat inspektoři 
SÚJB ještě před podáním příslušné žádosti. 
Pro případ povolení k výstavbě jaderně energetického reaktoru a zařízení pro výrobu 
jaderného paliva byl pro účely stanovení sazby jednotlivých poplatků zvýšen odhad výdajů na 
jednoho inspektora o 1,4 mil. Kč. Důvodem je nutnost zaplatit pro tento případ nasmlouvanou 
vysoce specializovanou technickou podporu. Udržovat potřebnou expertízu ve službách státu 
(SÚJB) by se finančně nevyplatilo, tato povolení se vydávají jen ve velmi omezeném počtu a 
pro dozor nad standardním provozem by nebyla celá řada vysoce kvalifikovaných odborníků 
využita. 
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Náročnost výkonu státního dozoru v případě udržovacího poplatku podle § 3 písm. b) (tj. za 
každý kalendářní měsíc, ve kterém trvala poplatková povinnost držitele povolení k provozu 
pracoviště III. kategorie pro činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu), je 
stanovena v porovnání s ostatními povoleními relativně nízkou hodnotou, a to s ohledem na 
vysoký počet povolení (20), který tuto oblast reguluje, což je dáno historickým vývojem 
státního dozoru v této oblasti. 
Zvláštní část odůvodnění obsahuje přehled sazeb poplatků za žádost a udržovacích poplatků 
s výpočty, které vedly ke stanovení konkrétních částek, počítáno v člověkorocích (tzn. kolik 
inspektorů SÚJB se v průměru zabývá danou činnosti v průběhu kalendářního, respektive 
rozpočtového roku) a s uvedením, který odborný útvar SÚJB se na této činnosti v rámci 
regulace podílí. 
Celkově lze konstatovat, že jak shora uvedená analýza pro stanovení výše poplatků, tak jejich 
samotná výše, jsou v zásadě stejné jako při přípravě stávajícího nařízení vlády č. 399/2011 
Sb. 
 

b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož 
provedení je navrhován 
Návrh nařízení je předkládán na základě zmocnění uvedeného v § 39 odst. 4 zákona č. 
263/2016 Sb., atomový zákon, a je v souladu s právní úpravou uvedenou v tomto zákoně. 
 

c) Zhodnocení platného právního stavu 
Dosavadní právní úprava je řešena ve dvou právních předpisech, a to v zákoně č. 18/1997 Sb., 
o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a 
doplnění některých zákonů, a v prováděcím právním předpise k tomuto zákonu, nařízení 
vlády č. 399/2011 Sb., o poplatcích na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost. 
Navrhované nařízení vlády, resp. nový atomový zákon věcně fakticky beze změn přebírají 
stávající osvědčenou právní úpravu, která se za několik let své účinnosti stala významným a 
stabilním pilířem pro financování SÚJB. Poplatky se staly taktéž zcela akceptovatelnými pro 
povinné subjekty a je proto žádoucí pokračovat v takto nastavených rámcích pro financování 
SÚJB a zajistit ve smyslu evropské legislativy nové přístupy pro financování dozorných 
orgánů. 
 

d) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské 
unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými zásadami 
práva Evropské unie a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 
vázána 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká 
republika vázána, včetně Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o Evropské Unii, 
a též respektuje závazky vyplývající z členství České republiky v mezinárodních 
organizacích. 
Navrhovaná právní úprava je plně slučitelná s věcně souvisejícími právními předpisy 
Evropské unie a s obecnými právními zásadami práva Evropské unie. Jedná se zejména o 
Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) a Směrnici 
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Rady 2009/71/EURATOM ze dne 25. června 2009, kterou se stanoví rámec Společenství pro 
jadernou bezpečnost jaderných zařízení, týkající se oblasti dozoru nad jadernou bezpečností – 
tato směrnice a zejména její novelizace směrnicí Rady 2014/87/Euratom je prostřednictvím 
atomového zákona a na ni navazujícího návrhu nařízení vlády transponována. Vzhledem 
k tomu, že právní regulace jaderné bezpečnosti ve vztahu k členským státům byla ze strany 
Evropské unie zavedena až směrnicí, judikatura soudních orgánů Evropské unie v této oblasti 
se bude patrně teprve vytvářet. Návrh nařízení vlády je tedy v plném souladu s právem 
Evropské unie. 
  

e) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy 
na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí 
České republiky, sociální dopady a dopady na životní prostředí 
 
Do státního rozpočtu přišlo od roku 2012 z titulu příjmů plateb poplatků podle stávající právní 
úpravy celkem 577,1 mil. Kč, z toho 54,6 mil Kč za žádost o vydání povolení (za umístění 
nových jaderných zařízeních nebo vyřazování z provozu některých jiných zařízení). Tyto 
příjmy byly vybrány na poplatcích na odbornou činnost SÚJB od držitelů povolení nebo 
žadatelů o povolení. Příjmy ve svém důsledku přinesly úsporu zdrojů státního rozpočtu, ze 
kterého by v případě neexistence tohoto typů poplatků musely být hrazeny zvýšené náklady 
na nutnou činnost SÚJB. 

Zavedení stávající právní úpravy v oblasti financování umožnilo rozložit náklady spojené 
s regulací mezi stát a vybrané žadatele nebo držitele povolení a snížit tak dlouhodobě nároky 
kapitoly SÚJB na státní rozpočet. 

Na poplatcích na odbornou činnost SÚJB budou od držitelů povolení nebo žadatelů o 
povolení vybrány prostředky umožňující pokračovat v provádění státního dozoru nad 
jadernou bezpečností podle současných požadavků a také s přihlédnutím k předpokládané 
výstavbě dalších bloků jaderných elektráren. Nepřímo bude tedy podpořeno fungování 
jaderného sektoru, respektive bude umožněn jeho další rozvoj. 

Výběr poplatků umožnil pokrytí o něco více než 50 procent skutečných výdajů rutinní 
činnosti SÚJB (rok 2015) a až 75 procent nákladů regulátora při jednorázových akcích 
úhradami od vybraných držitelů povolení (toto rozdělení odpovídá dlouhodobému sledování 
činnosti odborných útvarů SÚJB), což vedlo k odlehčení státnímu rozpočtu při financování 
této vysoce specializované služby státu. V důsledku toho došlo k virtuálnímu snížení 
závislosti regulátora na situaci ve veřejných financích. Během nejbližších deseti let by se tak 
při uvažované výstavbě nových jaderných zařízení v ČR mohla celková úspora výdajů státu 
přiblížit téměř ke 2,0 mld. Kč. 

Platby poplatků znamenají pro některé držitele povolení podle atomového zákona nebo 
žadatele o povolení (podnikatelé) zvýšení jejich nákladů. Do státního rozpočtu bude odvedena 
daň z příjmu snížená v poměru odpovídajícím vyšším nákladům, které by tito držitelé 
povolení nebo žadatelé o povolení při neexistenci povinnosti platit poplatky nenesli, což 
znamená snížení příjmů státního rozpočtu o odpovídající část daně z příjmů, respektive nižší 
příjmy státního rozpočtu z dividend státem vlastněných podílů ve společnostech, na které se 
platba poplatků vztahuje. 
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Nařízení vlády by nemělo mít žádný přímý sociální dopad. Rovněž se nepředpokládá dopad 
na životní prostředí. 
 

f) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k zákazu diskriminace a k rovnosti mužů a žen 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na problematiku zákazu diskriminace a rovněž se 
netýká problematiky rovnosti mužů a žen. 
 

g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na ochranu soukromí a osobních údajů. 
 

h) Zhodnocení korupčních rizik 

Překládaný návrh nařízení vlády stanovuje, resp. konkretizuje výši sazby poplatků za 
odbornou činnost SÚJB, přičemž horní limit sazby je stanoven v atomovém zákoně. Pravidla 
pro stanovení poplatků jsou rovněž stanovena v atomovém zákoně, jakož i v tomto zákoně je 
určeno, že procesní stránka je dána postupem podle daňového řádu. Předkládaný návrh tudíž 
nevytváří situace, které by dávaly prostor pro vznik korupčních rizik. 
 

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad do této oblasti, tj. do oblasti bezpečnosti a obrany 
státu. 
 
 
 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K § 1 
Ustanovení stanoví předmět úpravy v návaznosti na příslušné ustanovení atomového zákona. 

K § 2 
Ustanovení stanoví sazbu jednotlivých poplatků podle typu povolení. Písmeno a) stanoví 
sazbu poplatků za žádost o vydání povolení k umístění jaderných zařízení, písmeno b) sazbu 
poplatků za žádost o vydání povolení k jejich výstavbě, písmeno c) sazbu poplatků za žádost 
o vydání prvního povolení k provozu a písmeno d) sazbu poplatků za žádost o vydání 
povolení k jednotlivým etapám vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie pro činnosti 
související se získáváním radioaktivního nerostu. 

Výše sazby vychází z následujících výpočtů, které jsou uvedeny v tabulce 1: 
 
Tabulka 1 
 
Typ povolení podle § 2  Náročnost výkonu státního 

dozoru a určení odborného 
Sazba v tis. Kč 
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útvaru SÚJB podílejícího 
se na výkonu regulace 

Odst. 1 písm. a) bod 1 7 člověkoroků; 
JB, RO a KKC 

19 600  

Odst. 1 písm. a) bod 2 3 člověkoroky;  
JB a RO 

8 400  

Odst. 1 písm. a) bod 3 5 člověkoroků; 
JB, RO a KKC 

14 000  

Odst. 1 písm. a) bod 4 7 člověkoroků; 
JB, RO a KKC 

19 600  

Odst. 1 písm. a) bod 5 5 člověkoroků; 
JB, RO a KKC 

14 000  

Odst. 1 písm. a) bod 6 4 člověkoroky;  
JB, RO a KKC 

11 200  

Odst. 1 písm. a) bod 7 4 člověkoroky;  
JB, RO a KKC 

11 200  

Odst. 1 písm. b) bod 1 30 člověkoroků;  
JB, RO, ŘTP a KKC 

126 000  

Odst. 1 písm. b) bod 2 5 člověkoroků; 
JB,  RO a ŘTP 

14 000  

Odst. 1 písm. b) bod 3 7 člověkoroků;   
JB, RO, ŘTP a KKC 

19 600  

Odst. 1 písm. b) bod 4 20 člověkoroků;  
JB, RO, ŘTP a KKC 

84 000  

Odst. 1 písm. b) bod 5 7 člověkoroků;  
JB, RO, ŘTP a KKC 

19 600  
 

Odst. 1 písm. b) bod 6 5 člověkoroků;  
JB, RO, ŘTP a KKC 

14 000  

Odst. 1 písm. b) bod 7 5 člověkoroků;  
JB, RO, ŘTP a KKC 

14 000  
 

Odst. 1 písm. c) bod 1 15 člověkoroků;  
JB, RO, ŘTP a KKC 

42 000  

Odst. 1 písm. c) bod 2 1,5 člověkoroku;  
JB,  RO a ŘTP 

4 200  

Odst. 1 písm. c) bod 3 4 člověkoroky;   
JB, RO, ŘTP a KKC 

11 200  

Odst. 1 písm. c) bod 4 15 člověkoroků;  
JB, RO, ŘTP a KKC 

42 000  

Odst. 1 písm. c) bod 5 4 člověkoroky;  
JB, RO, ŘTP a KKC 

11 200  

Odst. 1 písm. c) bod 6 4 člověkoroky;  
JB, RO, ŘTP a KKC 

11 200  

Odst. 1 písm. c) bod 7 4 člověkoroky;  
JB, RO, ŘTP a KKC 

11 200  

Odst. 1 písm. c) bod 8 4 člověkoroky;  
JB, RO, ŘTP a KKC 

11 200  

Odst. 1 písm. d) 0,5 člověkoroku; 
JB, RO, ŘTP 

1 400 
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Vysvětlivky: 
JB – Sekce jaderné bezpečnosti 
KKC – Krizové koordinační centrum 
ŘTP – Sekce pro řízení a technickou podporu 
RO – Sekce radiační ochrany 

K § 3 
Ustanovení stanoví sazbu udržovacího poplatku za každý měsíc, ve kterém trvala poplatková 
povinnost držitele povolení k provozu uvedených jaderných zařízení (písmeno a), k provozu 
pracoviště III. kategorie pro těžbu a zpracování uranové rudy (písmeno b) a k jednotlivým 
etapám vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie pro činnosti související se získáváním 
radioaktivního nerostu (písmeno c). 

Výše sazby vychází z následujících výpočtů, které jsou uvedeny v tabulce 2: 
 
Tabulka 2 
 
Typ povolení podle § 2  Náročnost výkonu státního 

dozoru a určení odborného 
útvaru SÚJB podílejícího 
se na výkonu regulace 

Sazba za měsíc, ve kterém 
trvala poplatková 
povinnost, v Kč 

Odst. 2 písm. a) bod 1 9 člověkoroků;  
větší část JB, část RO, ŘTP a 
KKC 

2 100 000 

Odst. 2 písm. a) bod 2 0,5 člověkoroku; 
JB, RO, ŘTP 

117 000 

Odst. 2 písm. a) bod 3 1 člověkorok;  
JB, RO, ŘTP a KKC 

234 000 

Odst. 2 písm. a) bod 4 4 člověkoroky; 
JB, RO, ŘTP a KKC 

934 000 

Odst. 2 písm. a) bod 5 1 člověkorok; 
JB, RO, ŘTP 

234 000 

Odst. 2 písm. a) bod 6 0,5 člověkoroku 
JB, RO, ŘTP 

117 000 

Odst. 2 písm. a) bod 7 0,5 člověkoroku; 
JB, ŘTP 

117 000 

Odst. 2 písm. a) bod 8 0,75 člověkoroku; 
JB, RO, ŘTP 

175 000 

Odst. 2 písm. b)  0,15 člověkoroku; 
JB, RO, ŘTP 

35 000 

Odst. 2 písm. c)  0,5 člověkoroku; 
JB, RO, ŘTP 

117 000 

 
Vysvětlivky: 
JB – Sekce jaderné bezpečnosti 
KKC – Krizové koordinační centrum 
ŘTP – Sekce pro řízení a technickou podporu 
RO – Sekce radiační ochrany 
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K § 4 
Stanovuje se datum účinnosti nařízení vlády v návaznosti na nabytí účinnosti atomového 
zákona. 
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