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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. září 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb.,
o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání,

ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb.

Vláda nařizuje podle § 68 odst. 2 a 4 zákona
č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zá-
kona č. 332/2014 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních ta-
rifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání,
ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb., se mění
takto:

1. V § 2 odstavec 1 zní:

„(1) Výše služebních tarifů náležejících vojen-
ským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 2 zákona
o vojácích z povolání činí

Vojenská hodnost Služební tarif v Kč
měsíčně

Vojín 10 300
Svobodník 21 110
Desátník 22 300
Četař 23 620
Rotný 27 550
Rotmistr 29 510
Nadrotmistr 31 490
Praporčík 33 670
Nadpraporčík 36 060
Štábní praporčík 46 990
Poručík 31 690
Nadporučík 36 060

Kapitán 41 530
Major 46 990
Podplukovník 52 450
Plukovník 63 380
Brigádní generál 74 310
Generálmajor 85 230
Generálporučík 96 160
Armádní generál 106 980“.

2. V § 2 odstavec 2 zní:

„(2) Výše služebních tarifů náležejících vojen-
ským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 4 zákona
o vojácích z povolání činí

Vojenská hodnost Služební tarif v Kč
měsíčně

Vojín 10 300
Svobodník 10 720
Desátník 11 130
Četař 11 550
Rotný 11 960
Rotmistr 12 380
Nadrotmistr 12 800“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listo-
padu 2016.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr obrany:

MgA. Stropnický v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 5. října 2016

o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Vláda nařizuje podle § 39 odst. 4 zákona č. 263/
/2016 Sb., atomový zákon:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje sazby poplatku za žá-
dost a udržovacího poplatku pro jednotlivé činnosti
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

§ 2

Sazba poplatku za žádost

Sazba poplatku za žádost

a) podle § 36 odst. 1 písm. a) atomového zákona
činí, jedná-li se o žádost o vydání povolení
k umístění

1. energetického jaderného zařízení se jmenovi-
tým tepelným výkonem vyšším než 50 MW,
19 600 000 Kč,

2. výzkumného jaderného zařízení s nulovým
výkonem, 8 400 000 Kč,

3. výzkumného jaderného zařízení se jme-
novitým tepelným výkonem do 50 MW,
14 000 000 Kč,

4. obohacovacího závodu, závodu na výro-
bu jaderného paliva nebo závodu na pře-
pracování vyhořelého jaderného paliva,
19 600 000 Kč,

5. skladu vyhořelého jaderného paliva,
14 000 000 Kč,

6. skladu radioaktivního odpadu, s výjimkou
zařízení pro skladování radioaktivních
odpadů, které je součástí jiného jaderného
zařízení nebo jiného pracoviště, kde se vy-
konává radiační činnost, 11 200 000 Kč,

7. úložiště radioaktivního odpadu, s výjimkou
úložiště obsahujícího výlučně přírodní
radionuklidy, 11 200 000 Kč,

b) podle § 36 odst. 1 písm. b) atomového zákona

činí, jedná-li se o žádost o vydání povolení k vý-
stavbě

1. energetického jaderného zařízení se jmenovi-
tým tepelným výkonem vyšším než 50 MW,
126 000 000 Kč,

2. výzkumného jaderného zařízení s nulovým
výkonem, 14 000 000 Kč,

3. výzkumného jaderného zařízení se jme-
novitým tepelným výkonem do 50 MW,
19 600 000 Kč,

4. obohacovacího závodu, závodu na výro-
bu jaderného paliva nebo závodu na pře-
pracování vyhořelého jaderného paliva,
84 000 000 Kč,

5. skladu vyhořelého jaderného paliva,
19 600 000 Kč,

6. skladu radioaktivního odpadu, s výjimkou
zařízení pro skladování radioaktivních
odpadů, které je součástí jiného jaderného
zařízení nebo jiného pracoviště, kde se vy-
konává radiační činnost, 14 000 000 Kč,

7. úložiště radioaktivního odpadu, s výjimkou
úložiště obsahujícího výlučně přírodní
radionuklidy, 14 000 000 Kč,

c) podle § 36 odst. 1 písm. c) atomového zákona
činí, jedná-li se o žádost o vydání prvního po-
volení k provozu

1. energetického jaderného zařízení se jmenovi-
tým tepelným výkonem vyšším než 50 MW,
42 000 000 Kč,

2. výzkumného jaderného zařízení s nulovým
výkonem, 4 200 000 Kč,

3. výzkumného jaderného zařízení se jme-
novitým tepelným výkonem do 50 MW,
11 200 000 Kč,

4. obohacovacího závodu, závodu na vý-
robu jaderného paliva nebo závodu na
přepracování vyhořelého jaderného paliva,
42 000 000 Kč,
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5. skladu vyhořelého jaderného paliva,
11 200 000 Kč,

6. skladu radioaktivního odpadu, s výjimkou
zařízení pro skladování radioaktivních
odpadů, které je součástí jiného jaderného
zařízení nebo jiného pracoviště, kde se vy-
konává radiační činnost, 11 200 000 Kč,

7. úložiště radioaktivního odpadu, s výjimkou
úložiště obsahujícího výlučně přírodní ra-
dionuklidy, 11 200 000 Kč,

8. pracoviště III. kategorie pro činnosti souvi-
sející se získáváním radioaktivního nerostu,
11 200 000 Kč,

d) podle § 36 odst. 1 písm. d) atomového zákona
činí, jedná-li se o žádost o vydání povolení
k jednotlivým etapám vyřazování z provo-
zu pracoviště III. kategorie pro činnosti souvi-
sející se získáváním radioaktivního nerostu,
1 400 000 Kč.

§ 3

Sazba udržovacího poplatku

Sazba udržovacího poplatku

a) podle § 36 odst. 2 písm. a) bodu 1 atomového
zákona činí za každý kalendářní měsíc, ve kte-
rém trvala poplatková povinnost držitele povo-
lení k provozu

1. energetického jaderného zařízení se jmenovi-
tým tepelným výkonem vyšším než 50 MW,
2 100 000 Kč,

2. výzkumného jaderného zařízení s nulovým
výkonem, 1 000 Kč,

3. výzkumného jaderného zařízení se jme-
novitým tepelným výkonem do 50 MW,
1 000 Kč,

4. obohacovacího závodu, závodu na výrobu

jaderného paliva nebo závodu na pře-
pracování vyhořelého jaderného paliva,
934 000 Kč,

5. skladu vyhořelého jaderného paliva z energe-
tického jaderného zařízení, 234 000 Kč,

6. skladu vyhořelého jaderného paliva z vý-
zkumného jaderného zařízení, 1 000 Kč,

7. skladu radioaktivního odpadu, s výjimkou
zařízení pro skladování radioaktivních
odpadů, které je součástí jiného jaderného
zařízení nebo jiného pracoviště, kde se vy-
konává radiační činnost, 117 000 Kč,

8. úložiště radioaktivního odpadu, s výjimkou
úložiště obsahujícího výlučně přírodní ra-
dionuklidy, 175 000 Kč,

b) podle § 36 odst. 2 písm. a) bodu 2 atomového
zákona činí za každý kalendářní měsíc, ve kte-
rém trvala poplatková povinnost držitele povo-
lení k provozu pracoviště III. kategorie pro čin-
nosti související se získáváním radioaktivního
nerostu, s výjimkou dekontaminačních stanic
na uzavřených ložiscích, 35 000 Kč,

c) podle § 36 odst. 2 písm. b) bodu 2 atomového
zákona činí za každý kalendářní měsíc, ve kte-
rém trvala poplatková povinnost držitele povo-
lení k jednotlivým etapám vyřazování z provozu
pracoviště III. kategorie pro činnosti související
se získáváním radioaktivního nerostu, s výjim-
kou dekontaminačních stanic na uzavřených lo-
žiscích, 117 000 Kč.

§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.
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e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
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Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121,
LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový
servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ,
Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-
-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o.,
Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka,
Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání
z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady
předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu
odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická
osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně
č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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