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VI. 
 
 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního 
úřadu pro jadernou bezpečnost 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedkyně Státního úřadu pro 
jadernou bezpečnost dne 30. 4. 2019, s termínem dodání stanovisek do 23. 5. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 
v následující tabulce: 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

1. K platnému znění s vyznačenými navrhovanými změnami, k 
§ 3: Doporučujeme přeškrtnout jednoduchou čarou celé 
ustanovení § 3, tj. včetně příslušného paragrafu a nadpisu, 
neboť je jako celek nahrazeno. 

Akceptováno 
 

 2. K odůvodnění, k str. 1 (označené jako str. 3), písm. a): 
Doporučujeme ve třetím odstavci odstranit dvojitou mezeru 
mezi slovy „zůstávají“ a „příjmem“. 

Akceptováno 
 

 3. K odůvodnění, k str. 3 (označené jako str. 5), písm. e): 
Doporučujeme v prvním odstavci nahradit spojení „tohoto 
typů“ za „těchto typů“.  

Akceptováno 
Provedena úprava textu, avšak odlišně 
od návrhu MPO; jedná se totiž o úpravu 
pouze jednoho z typů poplatků, proto se 
upravuje text do jednotného čísla. 

 4. K odůvodnění, k str. 4 (označené jako str. 6), písm. h): 
Doporučujeme v prvním odstavci nahradit slovo „Překládaný“ 
za „Předkládaný“. 

Akceptováno 

Ministryně 
spravedlnosti a 
předsedkyně 
Legislativní rady 

K Odůvodnění - Obecná část 
1. Část a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní 
úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 

Akceptováno 
Odůvodnění je doplněno o požadovaný 
text. 
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vlády  Předkladateli byla udělena výjimka z provedení RIA (z důvodu 
parametrické změny bez významných dopadů), a proto by mělo 
Odůvodnění obsahovat dostatečně podrobné argumenty na 
podporu návrhu změny nařízení vlády, neboť SÚJB v Národní 
zprávě ČR pro účely Úmluvy o jaderné bezpečnosti z dubna 
2019 uvádí, mj., že „materiální a lidské zdroje jsou 
v současných podmínkách ČR postačující k plnění základních 
funkcí uložených Atomovým zákonem“. 
Důvody, které SÚJB uvádí pro citelné navýšení udržovacích 
poplatků, považujeme za zcela nedostačující. Požadujeme 
proto doplnit další informace a strukturované údaje ve vazbě na 
data, jakými SÚJB disponuje. Např. vývoj nákladů na odbornou 
činnost (i na externě zajišťované kontroly) a na celkovou 
činnost SÚJB, skutečné procento krytí celkových nákladů 
vybranými poplatky, řádné zdůvodnění požadované výše krytí 
55 %, úvaha o možném dopadu zvýšených poplatků na ceny 
energií pro konečné spotřebitele, možnosti vnitřních úspor 
SÚJB a jiné. 
Tato připomínka je doporučující. 

  
2. Tiskové chyby v Části a)  
První odstavec první věta - chybné číslo atomového zákona – 
místo 236/2016 Sb. má být správně 263/2016 Sb. 
Čtvrtý odstavec druhá věta – chybné datum vydání směrnice 
Rady 2014/87/Euratom 8. června 2014 – zatímco správné 
datum je 8. července 2014. 
Tato připomínka je doporučující.  

Akceptováno 
 

Hospodářská Zásadní obecné připomínky k předkládanému materiálu Vysvětleno 
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komora České 
republiky 

1. Připomínka k 55 % podílu na pokrytí nákladů SÚJB 
Požadujeme za nezbytné doplnit předkládaný materiál o 
stanovení výše podílu na pokrytí nákladů SÚJB a dále o způsob 
výpočtu nákladů na činnosti SÚJB týkající se vybraných držitelů 
povolení, na jehož základě se stanovuje výše poplatků na 
odbornou činnost SÚJB (jak poplatků za žádost  
o povolení, tak udržovacích poplatků). 
Odůvodnění: 
Navrhovaná výše podílu poplatků od tzv. vybraných držitelů 
povolení do rozpočtu SÚJB není v Důvodové zprávě k návrhu 
novely nařízení vlády exaktně vysvětlena, není zřejmé, jak byla 
výše 55 % stanovena. Podle našeho názoru je pro stanovení 
výše poplatků (jak poplatků za žádost  
o povolení, tak udržovacích poplatků) potřebné nastavit způsob 
výpočtu výše těchto poplatků a dále je potřebné stanovit 
hranice, kdy je potřebné výši poplatků změnit (např. 1x ročně, 
případně stanovit meze nárůstu nákladů na činnosti SÚJB – 
např. v případě nárůstu nákladů SÚJB na činnosti vybraných 
držitelů o 5 %, atp.).  
Příslušné nařízení vlády by se podle stanoveného způsobu 
aktualizovalo a vybraní držitelé povolení by mohli předvídat, kdy 
ke změně výše poplatků dojde (posílení principu právní jistoty). 
Teprve za takových podmínek lze souhlasit s Důvodovou 
zprávou, ve které předkladatel uvádí, že: „nebude dle mínění 
předkladatele pro ně (pozn. subjekty poplatku) 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.“. 
Navrhované nahodilé a razantní navýšení poplatku nelze totiž 
ze strany subjektů poplatku v žádném případě považovat za 
„běžnou součást okruhu jejich povinností, se kterými počítají při 

Oba druhy poplatků, poplatek za žádost o 
povolení a udržovací poplatek, byly do 
právního řádu včleněny již v roce 2011 
novelou předešlého atomového zákona 
(zákon č. 18/1997 Sb.); jednalo se o z. č. 
249/2011 Sb. s nabytím účinnosti dnem 
1. 1. 2012. V té době nastavený systém 
vycházel z principů, které platí beze 
zbytku i pro stávající právní úpravu 
poplatků. Kritéria pro stanovení výše 
poplatků jsou rámcově uvedena 
v ustanovení § 36 odst. 1 atomového 
zákona (stejně zní i příslušné ustanovení 
dříve platného atomového zákona) a to, 
že „předmětem poplatků za žádost je 
činnost Úřadu související s vydáním“ a 
následuje konkrétní výčet povolení. 
Podstatnou roli v systému právní úpravy 
však plní vláda, které dává atomový 
zákon pravomoc vydat nařízení v rámci 
zákonného limitu, kterým se určují 
konkrétní sazby poplatků. Smyslem bylo 
a je, aby vláda mohla reagovat 
s přihlédnutím k situaci v hospodaření se 
státním rozpočtem na konkrétní potřeby 
financování činnosti SÚJB ve vztahu ke 
konkrétním dozorovaným zařízením. 
Kritéria ke stanovení konkrétních sazeb 
v nařízení vlády (v rámci již výše 
zmíněného obecného kritéria v zákoně) 
jsou popsána v odůvodnění k prvnímu 
vydání „poplatkového nařízení“ v roce 
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koncipování a realizaci finančního hospodaření“, jak se snaží 
nastínit předkladatel v Důvodové zprávě. Rovněž pro SÚJB by 
se způsob financování jeho činnosti stal daleko více 
predikovatelný, pokud by byl zaveden stabilní mechanismus. 
 

2011. Navíc, pokud by měla být 
akceptována připomínka HK, bylo by to 
možné jedině cestou novely atomového 
zákona, neboť vláda je v souladu se 
zmocněním v § 39 odst. 4 atomového 
zákona povolána pouze ke stanovení 
sazby poplatků. Právní úprava nad rámec 
tohoto zmocnění není možná.  
Při zavádění systému poplatků na 
odbornou činnost SÚJB v roce 2011 se 
vycházelo z údajů nákladů na dozor 
v jaderné oblasti, resp. nákladů na 
jednoho inspektora, které zahrnovaly 
např. výdaje na expertizy, výdaje na 
činnost krizového centra, laboratoří, 
radiační monitorovací sítě atd. Od 
zavedení této právní úpravy v roce 2012 
výběr poplatků zajišťoval pokrytí 50 až 55 
% skutečných nákladů na činnost SÚJB. 
Předkladatel se tak snaží zachovat 
předložený poměr krytí nákladů na výdaje 
SÚJB a tím jistou předvídatelnost pro 
státní rozpočet a pro držitele povolení. 
Lze samozřejmě při neexistenci zákonem 
stanoveného poměru přistoupit na nižší 
nebo vyšší poměr krytí nákladů, avšak 
překladatel si je vědom, že by takový 
přístup měl negativní dopad na 
plánované hospodaření státu. 

 2. Připomínka ke skokovému nárůstu udržovacích 
poplatků 
Požadujeme stanovit pravidla pro výpočet poplatků a pravidla 

Vysvětleno 
I ve vyjádření k této připomínce se 
odkazujeme na předchozí vyjádření, toto 
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pro jejich změny (viz předchozí připomínka). V případě potřeby 
je nezbytné navyšovat sazby poplatků pozvolna tak, aby 
navýšení nepředstavovalo významný zásah do hospodaření 
povinných subjektů. 
Odůvodnění: 
Z Důvodové zprávy k nařízení vlády: „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. S využitím výše 
naznačených principů je tedy nutné adaptovat výši poplatků na 
stávající ekonomické podmínky.“ 
Předkladatel v odůvodnění k novele nařízení vlády uvádí, že od 
roku 2011 nedošlo k navýšení udržovacích poplatků (od jeho 
zavedení se tedy jedná o první navýšení). Otázkou je, proč 
nedošlo k navýšení poplatků již v roce 2016, kdy bylo 
v souvislosti s přijetím nového atomového zákona přijato i nové 
nařízení vlády o sazbách poplatků na odbornou činnost SÚJB. 
Předkladatel po 5 letech nezaznamenal změny ekonomické 
situace ani nárůst nákladů na svou činnost? Jeví se tedy jako 
nelogické, že v roce 2016, kdy bylo vydáno nové nařízení vlády, 

navíc doplňujeme o následující vyjádření 
k otázce, proč nebylo provedeno 
navýšení při přípravě atomového zákona.  
Předkladatel se v době zpracování 
současně platného atomového zákona 
nacházel v tehdejší existující politické, 
hospodářské a ekonomické situaci, kdy 
nebyl vůbec zřejmý vývoj jaderného 
programu a tím další dopad na činnost 
SÚJB. V současné době, kdy vláda 
razantněji přistoupila k řešení výstavby 
nových jaderných bloků, lze reálně 
očekávat i dopady na SÚJB. 
SÚJB doplnil odůvodnění o vyjádření o 
otevření diskuse o možné budoucí právní 
úpravě atomového zákona s cílem 
vyhnout se skokovému nárůstu výše 
poplatků. 
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postačovala výše poplatků z roku 2011, a v roce 2019 (po 3 
letech) je potřebné udržovací poplatky zvýšit o skoro 40 %. 
Jednorázové navýšení udržovacích poplatků o cca 38 % 
posuzujeme jako neadekvátní (např. v případě největšího 
subjektu poplatků – ČEZ, a.s. – se jedná o skokové navýšení 
o 60 516 000 Kč; každoroční platby by se zvedly z 159 624 000 
Kč na 220 140 000 Kč). 
Respektujeme právo předkladatele v případě oprávněné 
potřeby navýšit sazbu poplatků za účelem zajištění co nejvyšší 
úrovně jaderné bezpečnosti a radiační ochrany a uvědomujeme 
si i horní limit sazby udržovacího poplatku, jenž je stanoven 
v atomovém zákoně, nicméně se zároveň domníváme, že by 
navyšování sazby stanovené v nařízení vlády mělo být více 
předvídatelné a nemělo by být natolik skokové (novela nařízení 
vlády byla předloženo i mimo plán legislativních prací vlády ČR 
na rok 2019 a byla oproštěna od zpracování RIA, byť se týká 
pouze nákladů). Řešením by mohla být častější a méně 
výrazná úprava sazeb poplatků, která by korespondovalas 
aktuálním vývojem ekonomické situace, mírou inflace 
a objemem nákladů na činnost státní správy. 
Zvýšení sazby udržovacích poplatků pro vybrané držitele 
povolení je poměrně zásadní – zhruba 38 % – 40 %. 
Předkladatel uvádí jako důvod nárůst celkových nákladů na 
výkon státní správy. Domníváme se však, že významný nárůst 
činností SÚJB spojený s vybranými držiteli povolení od roku 
2011 nenastal (alespoň důvodová zpráva k nařízení vlády 
takovou informaci neobsahuje) – počet jaderných zařízení se 
nezměnil, úložišť RAO nepřibylo, těžba uranu byla zastavena.  
Jednorázově zvýšené sazby udržovacích poplatků v případě 
ČEZ, a. s., o více jak 60 milionů Kč za rok, má samozřejmě 
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velmi významný dopad do hospodaření společnosti. 
 

Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 1. Připomínka k 55% podílu na pokrytí nákladů SÚJB 

Znění připomínky 
Nesouhlasíme s navrhovaným zhruba 40% navýšením poplatku 
na odbornou činnost SÚJB. Požadujeme doplnit předkládaný 
materiál o způsob stanovení výše podílu na pokrytí nákladů 
SÚJB a dále o způsob výpočtu nákladů na činnosti SÚJB 
týkající se vybraných držitelů povolení, na jehož základě se 
stanovuje výše poplatků na odbornou činnost SÚJB (jak 
poplatků za žádost o povolení, tak udržovacích poplatků). 
Odůvodnění 
Zvýšení sazby udržovacích poplatků pro vybrané držitele 
povolení je poměrně zásadní – zhruba 38 % – 40 %. 
Předkladatel uvádí jako důvod nárůst celkových nákladů na 
výkon státní správy. Domníváme se však, že významný nárůst 
činností SÚJB spojený s vybranými držiteli povolení od roku 
2011 nenastal (alespoň důvodová zpráva k nařízení vlády 
takovou informaci neobsahuje) – počet jaderných zařízení se 
nezměnil, úložišť RAO nepřibylo, těžba uranu byla zastavena.  
Navrhovaná výše podílu poplatků od tzv. vybraných držitelů 
povolení do rozpočtu SÚJB navíc není v důvodové zprávě 
k návrhu novely nařízení vlády exaktně vysvětlena, není zřejmé, 
jak byla výše 55 % stanovena. Podle našeho názoru je pro 
stanovení výše poplatků potřebné nastavit způsob výpočtu výše 
těchto poplatků (viz dále připomínka č. 2). 
Navrhované nahodilé a razantní navýšení poplatku nelze totiž 
ze strany subjektů poplatku v žádném případě považovat za 

Vysvětleno 
Připomínka je obsahově totožná 
s připomínkou Hospodářské komory, 
proto se v plném rozsahu odkazujeme na 
vyjádření předkladatele k připomínkám 
Hospodářské komory. 
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„běžnou součást okruhu jejich povinností, se kterými počítají při 
koncipování a realizaci finančního hospodaření“, jak se snaží 
nastínit předkladatel v důvodové zprávě. Jednorázové navýšení 
udržovacích poplatků o cca 38 % posuzujeme jako neadekvátní 
(např. v případě největšího subjektu poplatků – ČEZ, a.s. – se 
jedná o skokové navýšení o 60 516 000 Kč; každoroční platby 
by se zvedly ze 159 624 000 Kč na 220 140 000 Kč, což má 
významný dopad do hospodaření společnosti). 
 
 

2. Připomínka ke skokovému nárůstu udržovacích poplatků 

Znění připomínky 
Požadujeme stanovit pravidla pro výpočet poplatků a pravidla 
pro jejich změny (viz předchozí připomínka). V případě potřeby 
je nezbytné navyšovat sazby poplatků pozvolna tak, aby 
navýšení nepředstavovalo významný zásah do hospodaření 
povinných subjektů. 
Odůvodnění 
Podle našeho názoru je pro stanovení výše poplatků (jak 
poplatků za žádost o povolení, tak udržovacích poplatků) 
potřebné nastavit způsob výpočtu výše těchto poplatků a dále je 
potřebné stanovit hranice, kdy je potřebné výši poplatků změnit 
(např. 1x ročně, případně stanovit meze nárůstu nákladů na 
činnosti SÚJB – např. v případě nárůstu nákladů SÚJB na 
činnosti vybraných držitelů o 5 %, atp.).  
Příslušné nařízení vlády by se podle stanoveného způsobu 
aktualizovalo a vybraní držitelé povolení by mohli předvídat, kdy 
ke změně výše poplatků dojde (posílení principu právní jistoty). 
Teprve za takových podmínek lze souhlasit s důvodovou 

Vysvětleno 
Připomínka je obsahově totožná 
s připomínkou Hospodářské komory, 
proto se v plném rozsahu odkazujeme na 
vyjádření předkladatele k připomínkám 
Hospodářské komory. 
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zprávou, ve které předkladatel uvádí, že: „nebude dle mínění 
předkladatele pro ně (pozn. subjekty poplatku) 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.“. 
Z důvodové zprávy k nařízení vlády: 
„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. S využitím výše 
naznačených principů je tedy nutné adaptovat výši poplatků na 
stávající ekonomické podmínky.“ 
Předkladatel v odůvodnění k novele nařízení vlády uvádí, že od 
roku 2011 nedošlo k navýšení udržovacích poplatků (od jeho 
zavedení se tedy jedná o první navýšení). Otázkou je, proč 
nedošlo k navýšení poplatků již v roce 2016, kdy bylo 
v souvislosti s přijetím nového atomového zákona přijato i nové 
nařízení vlády o sazbách poplatků na odbornou činnost SÚJB. 
Předkladatel po 5 letech nezaznamenal změny ekonomické 
situace ani nárůst nákladů na svou činnost? Jeví se tedy jako 
nelogické, že v roce 2016, kdy bylo vydáno nové nařízení vlády, 
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postačovala výše poplatků z roku 2011, a v roce 2019 (po 3 
letech) je potřebné udržovací poplatky zvýšit o skoro 40%. 
Respektujeme právo předkladatele v případě oprávněné 
potřeby navýšit sazbu poplatků za účelem zajištění co nejvyšší 
úrovně jaderné bezpečnosti a radiační ochrany a uvědomujeme 
si i horní limit sazby udržovacího poplatku, jenž je stanoven 
v atomovém zákoně, nicméně se zároveň domníváme, že by 
navyšování sazby stanovené v nařízení vlády mělo být více 
předvídatelné a nemělo by být natolik skokové (novela nařízení 
vlády byla předloženo i mimo plán legislativních prací vlády ČR 
na rok 2019 a byla oproštěna od zpracování RIA, byť se týká 
pouze nákladů). Řešením by mohla být častější a méně 
výrazná úprava sazeb poplatků řízená pevnými pravidly, která 
by korespondovala s aktuálním vývojem ekonomické situace, 
mírou inflace a objemem nákladů na činnost státní správy. 
Rovněž pro SÚJB by se způsob financování jeho činnosti stal 
daleko více predikovatelný, pokud by byl zaveden stabilní 
mechanismus. 
 
 

 
 
V Praze dne 21. října 2019  Vypracovala: JUDr. Květoslava Pamánková        Podpis: 
…………………………… 
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