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návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše 
odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na  jaderný účet a roční výše 

příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění pozdějších předpisů 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

 
I. Úvod: 
Předmětem předkládaného návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., 
kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na  jaderný účet 
a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění pozdějších předpisů je možnost 
kompenzovat některé nevýhody plynoucí z umístění úložiště radioaktivních odpadů obci, na jejímž 
katastrálním území se stavba nachází. Kompenzaci těchto nevýhod představuje příspěvek obci 
vyplácený Správou úložišť radioaktivních odpadů poté, kdy příspěvek a jeho použití byl schválen 
vládou v rámci schvalování ročního plánu činnosti a rozpočtu Správy úložišť radioaktivních odpadů. 

II. Připomínky a návrhy změn: 
 
Na jednání Komise pro hodnocení dopadů regulace dne 12. 11. 2015 Komise vznesla následující 
připomínky: 
 
Předkladatel zpracoval hodnocení dopadů předkládané legislativní úpravy ve formátu Odůvodnění 
v rozsahu 6 stran. 
 
Předkládaný návrh změny nařízení vlády, se týká:  

1) úpravy odvodů placených původci malého množství radioaktivních odpadů (§ 2 odst.2),  

 

V roce 2015 byl odvod stanoven na 30 906 Kč (tzv. standardní sud) resp. 34 488 Kč (pro tzv. 
sud nesplňující podmínky uložení. 

Nově je navrhován povolený roční nárůst za ukládání 2 % a zároveň je upraven základ tak, aby 
odpovídal hodnotám z roku 2015.  

Dle předkladatelů je důvodem „dosažení odpovídající sazby, která pokrývá veškeré náklady a 
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srovnání růstu této sazby s očekávanou mírou inflace“. 

 

2) úpravy příspěvků, které jsou poskytovány z jaderného účtu obcím, na jejichž katastru se 
nachází provozované úložiště radioaktivních odpadů (§ 4 odst. 1 písm.a). 

Hlavním důvodem navržené změny v úpravě příspěvků jsou požadavky dotčených obcí na 
navýšení příspěvků 

3) úpravy pravidel poskytování příspěvku obcím, na jejichž území je stanoveno průzkumné území 
pro zvláštní zásah do zemské kůry   

Jedná se tedy o úpravu, která má v podstatě zabezpečit navýšení příjmů pro poskytování 
příspěvků obcím. Navýšení výdajů bude kryto navýšením příjmů, transakce tedy nebude mít 
dopady na státní rozpočet, ale bude mít dopady na rozpočty obcí a dopady na původce 
nebezpečného odpadu. 

Předkladatel tedy problém a cíle jeho řešení odvozuje od navýšení požadavků obcí, kterým MPO 
vyhovělo. Tato úvaha postavená na vyhovění požadavkům zájmových skupin si však zasluhuje 
podrobnější rozbor. V textu hodnocení dopadů regulace se nedovíme nic o  počtu původců 
odpadů, počtu obcí a jejich požadavcích ani o celkovém objemu transferů na jaderném účtu.  

Stejně tak chybí zmínka o dopadech na původce malého množství radioaktivních odpadů a na 
rozpočty obcí.  Roční nárůst o 1 % není nijak zdůvodněn. 

Konzultační proces je stručně popsaný, materiál je předkládán bez rozporu. 

Předkladatel předložený materiál neprodleně doplnil ve smyslu výše uvedených připomínek. 

 
III. Závěr 
Komise akceptuje, že vzhledem k parametrické povaze materiálu se provedené hodnocení dopadů 
regulace stručně zaměřuje na vybrané aspekty.  

Komise předložené hodnocení dopadů regulace po doplnění přijímá. 

 

 

   
   

  
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. 

v.r. 
předsedkyně komise 

 

 

 


