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IV. 
 

360/2002 Sb.  
 

Vyhláška 
 

Ministerstva průmyslu a obchodu  
 

ze dne 19. července 2002,  
 
kterou se stanovuje způsob tvorby rezervy pro zajištění vyřazování jaderného 

zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu  
 
 Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě se Státním úřadem pro jadernou 
bezpečnost a Ministerstvem financí stanoví podle § 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, ve znění zákona č. 
13/2002 Sb., (dále jen "zákon"):  
 

§ 1  
 
 Tato vyhláška upravuje způsob tvorby rezervy pro zajištění vyřazování 
z provozu (dále jen "rezerva na vyřazování") jaderného zařízení nebo pracoviště III. 
nebo IV. kategorie.1)  

§ 2  
 
 (1) Držitel povolení k provozu jaderného zařízení, jehož součástí je jaderný 
reaktor využívající štěpnou řetězovou reakci, tvoří rezervu na vyřazování za zdaňovací 
období2) jako podíl odhadu celkových nákladů na vyřazování z provozu k počtu let, 
které uplynou od doby vydání povolení k etapě aktivního vyzkoušení3) do 
předpokládaného ukončení vyřazování z provozu.  
  
 (2) Držitel povolení k provozu pracoviště III. nebo IV. kategorie, s výjimkou 
držitele povolení podle odstavce 1, tvoří rezervu na vyřazování za zdaňovací období 
jako podíl odhadu celkových nákladů na vyřazování z provozu k počtu let, které 
uplynou od doby vydání povolení podle § 9 odst. 1 písm. d) zákona do 
předpokládaného ukončení vyřazování z provozu.  
  
 (3) Držitelé povolení uvedení v odstavcích 1 a 2 tvoří rezervu na vyřazování, 
pokud odhad celkových nákladů rezervy na vyřazování ověřený Správou úložišť 
radioaktivních odpadů přesáhne 300 000 Kč.  
  
 (4) Při aktualizaci odhadu nákladů na vyřazování z provozu (dále jen 
"aktualizace nákladů") tvoří držitelé povolení uvedení v odstavcích 1 a 2 rezervu na 
vyřazování za zdaňovací období, ve kterém došlo k aktualizaci nákladů, jako podíl 
rozdílu aktualizovaných nákladů a již vytvořených prostředků na vyřazování k počtu let 
zbývajících do předpokládaného ukončení vyřazování z provozu.  
  
 (5) Do počtu let rozhodných pro výpočet rezervy na vyřazování z provozu za 
zdaňovací období se zahrnuje rok, ve kterém bylo vydáno povolení uvedené 
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v odstavcích 1 a 2, a nezahrnuje se rok předpokládaného ukončení vyřazování 
z provozu. Při vypořádání rezerv na ukončení vyřazování z provozu se postupuje tak, 
že prostředky rezervy se vynaloží nejpozději ve zdaňovacím období ukončení 
vyřazování z provozu.  
  

§ 3  
 
 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.  
 

Ministr: 
 

Ing. Rusnok v. r.  
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBLJE7AD4)

aspi://module='ASPI'&link='360/2002%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='360/2002%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'

