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III. 

ODŮVODNĚNÍ 
návrhu vyhlášky o stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení 

a pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV. kategorie 
 
 
I. OBECNÁ ČÁST 
 
Zpracování odůvodnění návrhu vyhlášky o stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného 
zařízení a pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV. kategorie (dále jen „návrh vyhlášky“) vychází 
z čl. 2 bodu 2. 3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA), přijatých usnesením vlády 
ze dne 14. prosince 2011 č. 922 o Obecných zásadách pro hodnocení dopadů regulace (RIA) a o 
změně Legislativních pravidel vlády a Jednacího řádu vlády. 
  Zpracování RIA není provedeno podle čl. 5.3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů 
regulace na základě rozhodnutí předsedkyně LRV v rámci Plánu přípravy vyhlášek ústředními 
orgány státní správy na rok 2020 schváleného dne 17. prosince 2019.  

Odůvodnění návrhu vyhlášky je zpracováno podle čl. 16 odst. 4 Legislativních pravidel vlády. 
 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 
 
Předkládaný návrh nové vyhlášky je vypracován podle § 237 odst. 3 a k provedení § 51 odst. 6 písm. 
c) a § 75 odst. 5 písm. d) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále jen „zákon“), s cílem 
nahradit  vyhlášku Ministerstva průmyslu a obchodu č. 360/2002 Sb., kterou se stanovuje způsob 
tvorby rezervy pro zajištění vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie 
z provozu. V souvislosti s přijetím nové právní úpravy zákona byl tento prováděcí právní předpis 
dotčen, resp. zrušen, a je nyní předkládán v nové podobě na základě nového zmocnění zákona. 

Účelem právní úpravy vyhlášky je určit způsob stanovení rezervy na vyřazování z provozu 
jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV. kategorie a zároveň reagovat na 
vývoj mezinárodního prostředí, sledovaného v ad-hoc skupině odborníků pro financování vyřazování 
z provozu, tak, aby tento způsob byl v souladu s aktuálním přístupem členských států EU 
a současně zohlednil specifika jaderných zařízení a pracovišť III. kategorie nebo pracovišť IV. 
kategorie v České republice. 

V souladu s novou úpravou zákona, resp. kategoriemi pracovišť, které zákon zavedl, se tento 
způsob nově stanoví specificky pro: a) jaderné zařízení bez jaderného reaktoru, b) výzkumné 
jaderné zařízení, c) jaderné zařízení s jaderným reaktorem a d) pracoviště III. kategorie nebo 
pracoviště IV. kategorie. Cílem této podrobnější dělby způsobu tvorby rezervy je důsledná aplikace 
odstupňovaného přístupu, zohledňující zvláštnosti činností s jednotlivými druhy pracovišť, náročnost 
jejich vyřazování z provozu z hlediska finančního i časového a potřebu vytvoření rezervy v potřebné 
výši a době. Mění se dosavadní povinnost tvorby rezervy na vyřazování za zdaňovací období na 
podíl odhadu celkových nákladů na vyřazování z provozu k počtu let, které uplynou od doby vydání 
povolení k činnosti do předpokládaného ukončení provozu či výroby elektrické energie, a upravují 
se tak pro ně specificky podmínky, které zkrátí dobu tvorby rezervy a zároveň zohlední dopady vyšší 
roční tvorby rezervy na povinné osoby. 
  
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, 
včetně souladu se zákonným zmocněním  
 
Návrh vyhlášky je v souladu se zmocněním uvedeným v ustanovení § 237 odst. 3 zákona. Vyhláška 
je vydávána k provedení § 51 odst. 6 písm. c) a § 75 odst. 5 písm. d) zákona, které zmocňují ke 
stanovení způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu (pro jednotlivé typy zařízení 
a pracovišť, tzn. k úpravě mechanismu, jakým má být rezerva tvořena, aby byla „k dispozici pro 
potřeby přípravy a realizace vyřazování z provozu v potřebném čase a výši v souladu s Úřadem 
schváleným plánem vyřazování z provozu“ (§ 51 odst. 2 zákona). Je přitom nutno vzít v úvahu 
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rovněž průběžné aktualizace odhadu nákladů na vyřazování z provozu, k nimž dochází každých 5 
let, neboť ty dopadají na úspěšné splnění povinnosti mít rezervu vytvořenou v potřebné výši a době. 
 
 
3.  Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 
 
Navrhovaná vyhláška není transpozičním předpisem, je pouze předpisem k  detailnímu provedení 
ustanovení zákona stanovujících způsob stanovení rezervy na vyřazování z provozu a způsob 
stanovení rezervy na vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie. 

Povinnost držitele povolení k provozu jaderného zařízení vytvářet rezervní prostředky pro 
vyřazování z provozu jaderných zařízení a pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem, jak vyžaduje čl. 6 odst. 5 Směrnice Rady 2009/71/Euratom a čl. 9 Směrnice Rady 
2011/70/Euratom upravuje atomový zákon, přičemž tato vyhláška konkretizuje způsob stanovení 
této rezervy. 

Při tvorbě této vyhlášky vycházelo ministerstvo z Doporučení Komise ze dne 24. října 2006 
o správě finančních zdrojů na vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivními odpady. 

Předkládaný návrh vyhlášky je slučitelný s právem Evropské unie. 
 
 
4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 
Důvodem pro vydání nové vyhlášky je současná neexistence právního základu pro stanovení 
rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV. 
kategorie poté, co nabyl účinnosti zákon a původní vyhláška č. 360/2002 Sb. kterou se stanovuje 
způsob tvorby rezervy pro zajištění vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. 
kategorie z provozu, byla zrušena, jelikož ztratila zákonnou oporu v dnes již neexistujícím § 47 odst. 
9 k provedení § 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie 
a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů. Povinné osoby tedy 
nemají stanovena pravidla, jak konkrétně mají rezervu tvořit, resp. jaký má být každoroční příspěvek 
k rezervě tak, aby byla k dispozici k přípravě a provedení vyřazování z provozu. Vydáním vyhlášky 
bude současný stav napraven a povinné osoby budou mít opět určeno, jakým způsobem rezervu 
vytvářet. 

Oproti starší právní úpravě dochází obecně ke změně ve filozofii tvorby rezervy. Dosud byla 
rezerva vytvářena až do doby ukončení vyřazování z provozu, zatímco nová vyhláška předpokládá, 
že k vytvoření rezervy dojde před vlastním zahájením vyřazováním z provozu, tedy v období, kdy je 
vyřazované zařízení aktivní a způsobilé být zdrojem finančních prostředků pro tvorbu rezervy. 
Rámcově tak dochází ke zkrácení období pro vytvoření rezervy o několik let až desítek let, 
v závislosti typu zařízení (např. jaderná elektrárna bude vyřazována řádově desítky let, zatímco 
pracoviště III. kategorie jen jednotlivé roky). V důsledku zkrácení tvorby rezervy pak dochází k tomu, 
že povinné osoby budou každoročně přispívat na tvorbu rezervy vyššími objemy financí. Takový 
postup se obecně jeví být bezpečnějším z hlediska potřeby zajištění dostupných finančních zdrojů. 
Důvodem pro změnu úpravy způsobu tvorby rezervy pro zajištění vyřazování jaderného zařízení 
nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu je měnící se situace v členských státech EU, ale 
i jiných vyspělých členských zemí Mezinárodní agentury pro atomovou energii, které postupně 
měnily způsob tvorby rezervy pro zajištění vyřazování tak, aby navýšily objem rezervy. Na tento 
vývoj je třeba reagovat a přizpůsobit mu právní úpravu tak, aby objem rezerv odpovídal nárokům 
v mezinárodním srovnání, které bylo předmětem posuzování Evropskou komisí zřízené ad-hoc 
skupiny odborníků pro financování vyřazování z provozu. Modelů, jež členské státy přijaly, je několik 
druhů a základní pravidla jsou daná po přijetí směrnice Rady 2011/70/Euratom ze dne 19. července 
2011, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem. Tato směrnice, která byla provedena do vnitrostátního práva, 
stanovuje, že „členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval dostupnost přiměřených 
finančních zdrojů, budou-li potřeba pro provádění vnitrostátních programů uvedených v článku 11, 
zejména pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, a to při řádném zohlednění 
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odpovědnosti těch, kteří vyhořelé palivo a radioaktivní odpad vytvořili“. Atomový zákon tuto zásadu 
provádí v § 51 odst. 2 požadavkem, „aby peněžní prostředky vedené na vázaném účtu byly 
k dispozici pro potřeby přípravy a realizace vyřazování z provozu v potřebném čase a výši“ 
a vyhláška na tuto úpravu již netranspoziční navazuje změnou úpravy způsobu tvorby rezervy.     

 
 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální 
dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby 
se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 
 
Navrhovaná úprava nebude mít dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. 

Povinné osoby budou muset novým požadavkům přizpůsobit své vnitřní postupy a zvýšit výši 
roční tvorby rezervy. 

Vyhláška nemá žádné negativní sociální dopady ani nemá žádné dopady na spotřebitele, na 
oblast rovnosti mužů a žen, na specifické skupiny obyvatel, na sociálně slabé, ani na osoby se 
zdravotním postižením či národnostní menšiny. 

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. 
 
 
6.  Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace 
 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla diskriminační. 
 
 
7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů). 
 
 
8. Zhodnocení korupčních rizik 
 
Navrhovaná právní úprava nevytváří prostor pro korupční rizika. 
 
 
9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu  
 
Navrhovaná právní úprava nemá žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
 
 
10. Konzultace 
 
Zpracování RIA není provedeno podle čl. 5.3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace na 

základě rozhodnutí předsedkyně LRV v rámci Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní 

správy na rok 2020 schváleného dne 17. prosince 2019.   
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K § 1 
 
Stanoví se předmět úpravy vyhlášky na základě ustanovení § 51 odst. 6 písm. c) a § 75 odst. 5 písm. 
d) zákona. 
 
 
K § 2 
 
K § 2 odst. 1 
 
Vytváří se specifický přístup pro: a) jaderné zařízení bez jaderného reaktoru, b) výzkumné jaderné 
zařízení, c) jaderné zařízení s jaderným reaktorem a d) pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV. 
kategorie. Mění se povinnost tvorby rezervy na vyřazování za zdaňovací období jako podíl odhadu 
celkových nákladů na vyřazování z provozu k počtu let, které uplynou od doby vydání jejich povolení 
do předpokládaného ukončení vyřazování z provozu a nově se pro ně upravují specificky podmínky, 
které zkrátí dobu tvorby rezervy a tím navýší roční tvorbu rezervy. Důvodem specifického přístupu 
je výsledek úvahy o vlivu navýšení roční tvorby rezervy na povinnou osobu. 

Přístup je v souladu s § 51 odst. 2 zákona volen tak, aby byla rezerva vytvořena do doby 
ukončení ekonomické aktivity vyřazovaného pracoviště (zpravidla provozu, v případě jaderné 
elektrárny pak ukončení výroby elektrické energie, protože u ní i poté oficiálně provoz pokračuje 
ještě několik dalších let). Tím by měl být zajištěn potřebný zdroj financí pro tvorbu rezervy. 
Ustanovení určuje výpočtový vzorec pro každoroční příspěvek k rezervě (celkové náklady/roky 
tvorby rezervy). 

Institut tvorby rezervy na vyřazování nevyhnutelně pracuje s odhady, a to jak celkových 
nákladů na vyřazování z provozu, tak doby trvání ekonomické aktivity zařízení. Tyto odhady jsou 
ovšem v průběhu životního cyklu zařízení zpřesňovány, neboť je to dáno povahou věci, zejména 
změnami zařízení a s ním související ekonomické aktivity. Pro případ odhadu nákladů na vyřazování 
z provozu je mechanismus aktualizace svázán s periodou 5 let, v souladu s § 13 odst. 4 vyhlášky č. 
377/2016 Sb., o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování 
z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie. Proto musí docházet také 
k aktualizaci výpočtového mechanismu tvorby rezervy, jak předpokládají následující odstavce 2 a 3. 
 
K § 2 odst. 2 
 
Stanoví se způsob určování podílu při aktualizaci odhadu nákladů na vyřazování souhrnně pro 
jaderné zařízení bez jaderného reaktoru, výzkumné jaderné zařízení a pracoviště III. kategorie nebo 
pracoviště IV. kategorie do ukončení provozu. Důvodem je výsledek úvahy o vlivu navýšení roční 
tvorby rezervy na povinnou osobu. V případě těchto zařízení, kterou jsou méně komplexní 
a technologicky náročná, není změna odhadu nákladů zpravidla zásadní a je snadnější v 5letých 
cyklech vývoj nákladů predikovat. Při aktualizaci lze tedy vyjít z již vytvořené rezervy 
a pravděpodobné zbývající doby tvorby rezervy v souladu s obecným mechanismem dle odstavce 
1. Prakticky bude v průběhu většiny životního cyklu zařízení aplikováno toto ustanovení, protože již 
po prvých 5 letech provozu nepominutelně dojde k aktualizaci odhadu nákladů na vyřazování 
z provozu. 
 
K § 2 odst. 3  
 
Stanoví se způsob určování podílu při aktualizaci odhadu nákladů na vyřazování pro jaderné 
zařízení s jaderným reaktorem. Rezerva bude vytvářena po dobu rovnající se době výroby elektrické 
energie z jaderného zařízení. Důvodem je výsledek úvahy o vlivu navýšení roční tvorby rezervy na 
povinnou osobu. V případě těchto zařízení je nutno zohlednit skutečnost, že nemalá část jejich 
provozu se odehrávala před zavedením jakéhokoliv mechanismu pro tvorbu rezervy na vyřazování 
a náklady na vyřazování budou značné (řádově odlišné od jiných zařízení), započtení celé doby 
provozu do mechanismu tvorby rezervy po aktualizaci by tedy představovalo značnou ekonomickou 
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zátěž v relativně krátké době. Je tedy účelné, i v zájmu zajištění obdobného principu tvorby rezervy 
dle § 51 odst. 2 zákona, umožnit v těchto historických případech rozložení tvorby rezervy na delší 
časové období, vždy však tak, aby byly příslušné finanční prostředky k dispozici před vyřazováním 
z provozu, resp. nejpozději do 10 let od okamžiku ukončení výroby elektrické energie. 
 
K § 2 odst. 4  
 
Stanoví se způsob pro určení počtu let rozhodných pro tvorbu rezervy a postup pro vypořádání 
rezerv na vyřazování z provozu. Dochází ke specifikaci požadavku § 51 odst. 2 zákona tak, aby bylo 
pro způsob stanovení rezervy na vyřazování z provozu zřejmé, jak má být konkrétně vymezeno 
výpočtové období. 
 
 
K § 3 
 
Stanoví se rozsah odhadu nákladů souvisejících s přípravou a realizací vyřazování z provozu. Tento 
rozsah je východiskem pro způsob stanovení rezervy na vyřazování z provozu, neboť určuje 
konečný objem požadované rezervy a stanoví východisko i pro její průběžnou aktualizaci. Přestože 
samotné ustanovení § 51 odst. 2 zákona dává jednoznačné vodítko, co má být do rezervy zahrnuto, 
v případě některých položek může docházet k nejasnostem, proto je nutné je výslovně zmínit 
vyhláškou (jmenovitě správní poplatky a náklady na obstarání podkladů pro vyřazování z provozu). 
 
K § 4 
 
Stanoví se den nabytí účinnosti. 
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