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IV. 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích 
hlavních principů 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na 
odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, se předkládá na základě 
zmocňovacího ustanovení uvedeného v § 39 odst. 4 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, 
ve znění zákona č. 183/2017 Sb. a souvisí s právní úpravou poplatků na odbornou činnost 
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), která je komplexně upravena ustanoveními 
§ 34 až 42 (Díl 3) atomového zákona. 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na 
odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, (dále jen „nařízení vlády“) se 
předkládá mimo plán legislativních prací vlády ČR a předsedou Legislativní rady vlády ČR 
byl udělen souhlas s neprovedením hodnocení dopadu regulace (RIA) na základě zdůvodněné 
žádosti předkladatele. 
Atomový zákon převzal z předchozí právní úpravy v této oblasti, a to zákona č. 18/1997 Sb., 
o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a 
doplnění některých zákonů, model financování výkonu státní správy v oblasti zajišťování 
jaderné bezpečnosti a radiační ochrany formou tzv. vícezdrojového financování, což 
představuje kombinaci plateb od držitelů povolení nebo žadatelů o něj formou poplatků a 
financování přímo ze státního rozpočtu, přičemž platby od držitelů povolení nebo žadatelů o 
něj zůstávají příjmem rozpočtové kapitoly 375 – Státní úřad pro jadernou bezpečnost. 
Atomový zákon 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 směrnice Rady 
2014/87/Euratom ze dne 8. července 2014, kterou se mění směrnice 2009/71/Euratom, kterou 
se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení, kde se stanoví 
členským státům povinnost zajistit nezávislost kontrolních 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. Nařízení vlády č. 347/2016 Sb. pak 
stanoví konkrétní výše sazeb poplatků v rámci rozpětí stanovených v atomovém zákoně. 
Sazba poplatků je pro potřebu nařízení vlády č. 347/2016 Sb. stanovena v závislosti na 
odhadu celkových výdajů státu na výkon státní správy v oblasti využívání jaderné energie a 
vykonávání činností v rámci expozičních situací a průměrném počtu inspektorů, kteří se 
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zabývají činností související s vydáním povolení nebo s výkonem kontroly nad činností 
držitelů povolení. 
Stanovení sazeb poplatků se opírá pouze o kvalifikovaný odhad výdajů státu vztažený k 
jednotlivým vybraným činnostem (povolením) a je funkcí průměrného počtu inspektorů 
zabývajících se danou činností, protože nelze předem přesně stanovit počet a druh 
předkládaných žádostí o povolení a taktéž dobu trvání již běžících povolení.  
Při koncipování stávajícího nařízení vlády č. 347/2016 Sb. se vycházelo z odhadu, že celkové 
výdaje státu byly pro potřeby tohoto vládního nařízení vypočteny jako součet průměrných 
výdajů za pět let výkonu kontroly v jaderné oblasti a průměrných výdajů na projekty vědy a 
výzkumu zadané pro potřeby SÚJB ve stejném období. Nešlo pouze o výdaje kapitoly SÚJB, 
jelikož např. projekty vědy a výzkumu jsou financovány z různých kapitol státního rozpočtu. 
Celkově byly podle výše uvedeného postupu stanoveny průměrné výdaje státu na výkon 
jaderného dozoru za posledních pět let do roku 2015 na 390 mil. Kč za rok. Pro účely 
stanovení sazby poplatků se vycházelo za výše uvedených předpokladů z výdaje státu na 
jednoho inspektora SÚJB na 2,8 mil. Kč za rok. Šlo 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 výkonu státní správy v oblasti, 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.  
Nařízení vlády č. 347/2016 Sb. stanoví tedy 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.  
Výše uvedené přístupy ke zpracování sazeb poplatků byly zachovány i pro úpravu sazeb 
udržovacích poplatků, které jsou předmětem tohoto návrhu nařízení vlády, přinášejícího 
navýšení sazeb poprvé od roku 2011. De lege ferenda je SÚJB připraven v případě budoucí 
větší novelizace atomového zákona zahájit diskuzi s dotčenými ministerstvy a jinými 
stakeholdery za účelem možného vytvoření zákonného mechanismu zvyšování sazeb 
udržovacích poplatků s cílem vyhnout se jejich skokovým nárůstům, které by poplatníky 
neúměrně zatěžovaly. 
Částky udržovacích poplatků podle nařízení vlády č. 347/2016 Sb. jsou totožné s částkami, 
které jsou uvedeny v dříve platném nařízení vlády č. 399/2011 Sb., ve kterém byl poprvé 
zaveden princip tzv. „vícezdrojového“ financování v této oblasti. Lze tedy konstatovat, že 
výše poplatků se od nabytí účinnosti nařízení vlády č. 399/2011 Sb., tj. od roku 2011, 
neměnila. Tato skutečnost se však negativně promítá do naplňování úhradové a udržovací role 
poplatků. V mezidobí totiž došlo k nárůstu celkových nákladů na výkon státní správy 
v oblasti, které byly způsobeny zejména celkovým ekonomickým růstem státu a s ním 
souvisejícím nárůstem cen, popř. i působením meziroční inflace. Nárůst nákladů se mj. 
odrazil i ve změnách v rozpočtové kapitole SÚJB, které nebyly doprovázeny odpovídajícími 
změnami poplatků.  
Výdaje SÚJB na výkon jeho funkcí (mimo majetkového vybavení práce) vzrostly z 307 475 
tis. Kč v roce 2015 na 370 510 tis. Kč v roce 2018, tj. průměrně meziročně téměř o 7%. 
Z toho výdaje na nákupy externí odborné podpory SÚJB a náklady na krizové řízení (včetně 
zřízených v.v.i.) vzrostly za stejné období z 92 708 tis. Kč na 125 184 tis. Kč, tj. průměrně 
meziročně téměř o 12%. 
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Oproti tomu příjmy státního rozpočtu vyplývající z udržovacích poplatků podle nařízení vlády 
č. 347/2016 Sb. spíše stagnují, neboť v roce 2015 činily 173 232 tis. Kč a v roce 2018 pak 
171 432 tis. Kč, s největším kladným výkyvem v roce 2016, kdy činily 175 128 tis. Kč. Podíl 
příjmů státního rozpočtu z udržovacích poplatků na skutečných celkových výdajích SÚJB 
činil v roce 2015 54,7% a dále každoročně klesal až na 43,4 % v roce 2018; v letošním roce je 
to již pouze cca 37,8% (ke konečnému rozpočtu výdajů). Je tedy zcela zjevný protichůdný 
vývoj účelově určených zdrojů financování a tomu odpovídajících výdajů SÚJB. 
Možnosti vnitřních úspor výdajů jsou zcela minimální. V SÚJB se trvale provádí racionální 
hospodaření v režijních výdajích na administrativu a provoz (bez platů s příslušenstvím). 
Jejich podíl na celkových výdajích úřadu v letech 2015 – 2018 trvale osciluje v rozmezí od 
12,5 % do 14,3% a je stabilizován, neboť zachycuje pouze nevýrazné věcné změny a cenové 
vlivy.  
Stanovení předpokládaného podílu výše udržovacích poplatků na celkových výdajích SÚJB 
vychází z logického předpokladu, že příjmy z poplatků by měly finančně pokrýt úplné výdaje 
SÚJB na nákup služeb pro podporu dozoru a na mezinárodní spolupráci, bez které není výkon 
funkcí SÚJB v současné době myslitelný, a dále výdaje na platy (ne příslušenství) všech 
pracovníků v SÚJB funkčně zajišťujících oblast jaderné bezpečnosti a výdaje na část platů 
pracovníků dozorujících radiační ochranu a ochranu před zbraněmi hromadného ničení. Tyto 
podíly činily např. v roce 2018 60,1 % a v roce 2017 pak 55,5%. Z toho je patrné, že uvedené 
skutečné podíly jsou daleko vyšší, než reálně klesající podíly udržovacích poplatků na 
výdajích celkem (viz výše). 
Úvaha, že zvýšení udržovacích poplatků bude mít vliv na konečnou cenu energií pro 
konečného spotřebitele, která se při přípravě návrhu objevila, je neracionální z několika 
důvodů. Především plátce pravděpodobně neprodává energii přímo konečnému spotřebiteli, 
ale regulované distribuci, přičemž někteří plátci ani nejsou producenty elektrické energie. 
Dále je z porovnání veřejně dostupných číselných údajů hospodaření plátců poplatků patrné, 
že navrhovaná úroveň zvýšení poplatků se ve srovnání s výsledky jejich ekonomické činnosti, 
které by mohly být placením poplatků ovlivněny, pohybuje v řádech diametrálně nižších. 
Navíc, poplatky podle atomového zákona jsou jednoznačně nákladem, o který se snižuje 
základ daně. 
S odkazem na výše uvedené je tedy nutné adaptovat výši poplatků na stávající ekonomické 
podmínky. 
 

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. 236/2016 Sb., atomový zákon, a je v souladu s právní úpravou uvedenou v tomto zákoně, 
resp. odpovídá v něm uvedenému seznamu zpoplatněných činností a zákonem stanovené 
maximální výši poplatků.  
 
c) Zhodnocení platného právního stavu 
Dosavadní právní úprava je řešena ve dvou právních předpisech, a to v zákoně č. 263/2016 
Sb., atomový zákon, a v prováděcím právním předpise k tomuto zákonu, nařízení vlády 
č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost. Oba právní předpisy věcně fakticky a beze změn přebraly dřívější 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 
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proto nejsou pochybnosti o pokračování takto nastavených pravidel pro nepřímé a doplňkové 
financování SÚJB. 

 
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 
Stávající úprava je v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, 
a též respektuje závazky vyplývající z členství České republiky v mezinárodních 
organizacích. 
Dále 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 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 
transponována a návrh nařízení vlády tuto úpravu doplňuje. Návrh nařízení vlády je tedy 
v plném souladu s právem Evropské unie. 
Návrh nařízení vlády upravuje pouze parametrické změny a není v rozporu s výše uvedeným 
konstatováním o souladu s evropskou legislativou. 
  
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 
Příjmy z plateb poplatků ve svém důsledku přinesly úsporu jiných zdrojů státního rozpočtu, 
ze kterého by v případě neexistence tohoto typu poplatku 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 o povolení nebo držitele povolení. 
Na poplatcích na odbornou činnost SÚJB budou tak od držitelů povolení i nadále vybírány 
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 původně umožnil pokrytí 55 % skutečných nákladů na činnost SÚJB, což 
vedlo k odlehčení státnímu rozpočtu při financování této vysoce specializované služby státu. 
V tomto trendu je žádoucí pokračovat a k jeho dodržení, tj. zajištění, aby výše peněžní částky 
vybrané z poplatků od držitelů povolení odpovídala nejméně 55 % výdajů realizovaných 
kapitolou státního rozpočtu SÚJB, je nutné navýšit výši vybíraných poplatků, která, jak již 
bylo uvedeno, se neměnila od roku 2011, tj. od doby vydání předchozího nařízení vlády č. 
399/2011 Sb. Předkladatel navrhuje navýšení pouze udržovacích poplatků, které jsou lépe 
předvídatelné a u nichž lze jejich výběr snadněji rozpočtovat v rámci úřadu. Předkladatel 
předpokládá zvýšení ročního inkasa za udržovací poplatky o 64 961 000 Kč oproti aktuálnímu 
stavu v případě přijetí navrhované právní úpravy. Poplatky za žádost, jež v zásadě zahrnují 
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žádosti o povolení velkých provozovatelů zdrojů ionizujícího záření (zejména provozovatel 
jaderných elektráren), nelze, vzhledem k zatím nejasnému věcnému a časovému rámci vývoje 
budování dalších bloků jaderných elektráren, odhadnout, a tak stanovit vývoj nákladů SÚJB 
pro tuto oblast činnosti úřadu. V důsledku přijetí návrhu nařízení vlády bude tak zachován 
stávající stav snížené závislosti regulátora na situaci ve veřejných financích, jak vyplývá 
z požadavku již citovaných evropských směrnic.  

Platby poplatků pro některé držitele povolení podle atomového zákona se staly již běžnou 
součástí okruhu jejich povinností, se kterými počítají při koncipování a realizaci finančního 
hospodaření. Navrhovaný nárůst poplatků nebude dle mínění předkladatele pro ně znamenat 
zásah do jejich hospodaření, neboť s určitými korekcemi i v jiných položkách jsou nuceni 
počítat a reagovat tak na změnu vnějších podmínek při sestavování svých rozpočtů 
hospodaření.  
Návrh nařízení vlády nemá 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, resp. se nijak 
nakládání s osobními údaji netýká. 
 

h) Zhodnocení korupčních rizik 

Předkládaný návrh nařízení vlády upravuje výši sazby některých 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. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K Čl. I 
V ustanovení, kterým se stanoví sazba 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) se mění pouze, pokud jde o stanovení výše 
poplatku. Pro uživatelský komfort byl předkladatelem zvolen postup nahrazení znění 
ustanovení § 3 novým zněním. 

Výše peněžní částky vybrané z poplatků od držitelů povolení bude po navržené změně sazby 
odpovídat zhruba 55 % výdajů realizovaných kapitolou státního rozpočtu. K dosažení 
cílového stavu se navrhuje následovně zvýšit sazbu jednotlivých udržovacích poplatků:  
 

počet 
zařízení

předmět 
dle NV

sazba                       
(tis. Kč/měs.)

roční 
poplatek 
(tis. Kč)

jaderný blok JEDU 4 § 3 a) 1 2100 100 800 2 895,70 138 994 2 896,00
jaderný blok JETE 2 § 3 a) 1 2100 50 400 2 895,70 69 497 2 896,00
výzkumný jaderný reaktor LR-0 1 § 3 a) 2 1 12 1,40 17 1,40
výzkumný jaderný reaktor LVR-15 1 § 3 a) 3 1 12 1,40 17 1,40
mezisklad vyhořelého paliva JEDU, sklad JEDU, sklad JETE 3 § 3 a) 5 234 8 424 322,70 11 617 323,00
sklad VAO 1 § 3 a) 6 1 12 1,40 17 1,40
úložiště radioaktivních odpadů JEDU, úložiště Richard 2 § 3 a) 8 175 4 200 241,30 5 791 241,00
zařízení podle § 3 písm. b) 8 § 3 b) 35 3 360 48,30 4 637 48,00
zařízení podle § 3 písm. c) 3 § 3 c) 117 4 212 161,30 5 807 161,00
Celkem 171 432 236 393

 Zařízení zpoplatněná udržovacím 
poplatkem

VSTUPNÍ ÚDAJE, SOUČASNÝ STAV
Výpočty sazeb

(tis. Kč/měs./zař.)

Kontrolní 
výpočet 
ročních 

poplatků        
(tis. Kč/rok) 

Návrh sazeb po 
zaokrouhlení

(tis. Kč/měs./zař.)

 
 
V tabulce se uvádí údaje ohledně stávajících plateb a návrhu budoucí úpravy podle textu 
současně platného nařízení vlády. V § 3 písm. a) se však navrhuje sloučit bod 2 („výzkumné 
jaderné zařízení s nulovým výkonem“) a bod 3 („výzkumné jaderné zařízení se jmenovitým 
tepelným výkonem do 50 MW“) do jednoho bodu ve znění „výzkumné jaderné zařízení se 
jmenovitým výkonem do 50 MW“. Jedná se v podstatě o typově identická zařízení a 
vzhledem ke stejné výši poplatku se navrhuje text zjednodušit a spojit oba body do jednoho.  
Do návrhu na zvýšení poplatků nebyly zahrnuty poplatky držitele povolení k provozu 
obohacovacího závodu, závodu na výrobu jaderného paliva nebo závodu na přepracování 
vyhořelého jaderného paliva (§ 3 písm. a) bod 4) a skladu radioaktivního odpadu, s výjimkou 
zařízení pro skladování radioaktivních odpadů, které je součástí jiného jaderného zařízení 
nebo jiného pracoviště, kde se vykonává radiační činnost (§ 3 písm. a) bod 6). Tyto typy 
jaderných zařízení nejsou zatím fakticky v České republice provozovány, ani se jejich provoz 
v budoucnu nepředpokládá. 

K Čl. II 
Stanovuje se datum účinnosti nařízení vlády pevným datem k 1. lednu 2020 odpovídající 
požadavku, aby byl zachován účtovací rok. Vzhledem k tomu, že záměrem předkladatele je, 
aby se nová právní úprava vztahovala i na stávající držitele povolení, nenavrhuje se žádné 
přechodné ustanovení a dosavadní držitelé povolení, kterým vzniká poplatková povinnost již 
na základě atomového zákona, budou platit zvýšené poplatky od nabytí účinnosti 
navrhovaného nařízení vlády. Pokud by se totiž poplatková povinnost vztahovala až na 
držitele povolení, kteří tato povolení obdrží po nabytí účinnosti novely nařízení vlády, efekt 
novely by byl zanedbatelný, neboť nových držitelů povolení bude v této oblasti jen velmi 
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omezené množství. Většině poplatníků by se tedy v takovém případě poplatková povinnost 
vůbec nezměnila a nebylo by dosaženo účelu novely. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBG3FJUIM)


	IV.
	ODŮVODNĚNÍ
	K Čl. I
	Výše peněžní částky vybrané z poplatků od držitelů povolení bude po navržené změně sazby odpovídat zhruba 55 % výdajů realizovaných kapitolou státního rozpočtu. K dosažení cílového stavu se navrhuje následovně zvýšit sazbu jednotlivých udržovacích pop...
	K Čl. II




