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Svaz průmyslu a dopravy ČR zásadně nesouhlasí se způsobem, jakým bylo navrženo skokové 

navýšení poplatků na odbornou činnost SÚJB. Podporujeme, aby jaderná bezpečnost v ČR byla 

nastavena na maximální úrovni, ovšem postup zvyšování poplatků považujeme za netransparentní 

a upozorňujeme, že bude mít zásadní dopady do hospodaření vybraných držitelů povolení. 

OBECNÉ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

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 „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 



 

 

2 

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 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, 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 
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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. 

 


