
  

 V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

„Návrh usnesení vlády o záv ěrech 2. zasedání Stálého výboru pro výstavbu nových  jaderných zdroj ů v ČR“ 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem místopředsedy vlády a ministra průmyslu 
a obchodu dne 18. prosince 2019, s termínem dodání stanovisek do 7. ledna 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort  Připomínky  Vypo řádání  

MMR V bodě II. 8 navrhovaného usnesení požaduje 
Ministerstvo pro místní rozvoj vypustit spolupráci 
s ministrem průmyslu a obchodu na materiálu „Analýza 
lidských zdrojů pro povolování nových jaderných zdrojů“. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: Z části IV. materiálu „Analýza legislativně-
právní PS SVVNJZ“ na straně 7 v části „Stanovení 
odpovědnosti pro plnění úkolů“ zřejmé, že Analýza je 
úkolem resortu MPO. Vypuštěním MMR ve výše 
zmiňovaném bodě usnesení bude usnesení uvedeno do 
souladu s předloženým materiálem. Spolupráci MMR na 
analýze nepovažujeme za nezbytnou.  

Neakceptováno . 
Materiál „Analýza lidských zdrojů pro povolování nových 
jaderných zdrojů“ byl připraven na základě bodu 14 usnesení 
vlády č. 415/2018. MMR se na jeho zpracování podílelo, resp. 
mělo spolupráci, tak jak to bylo uvedeným usnesením uloženo. 
Důvody spolupráce vyplývají především z toho, že územní 
a stavební řízení (tj. hlavní povolovací procesy) jsou vedeny 
stavebními úřady, které spadají pod MMR. Není tedy důvod, 
aby MMR nespolupracovalo na aktualizaci materiálu. 
Spolupráci MMR navíc schválil Stálý výbor, viz bod. 11.1 
usnesení 2. zasedání v příloze V materiálu.  
 

ÚVČR - VÚV Zásadní připomínka: 
1. Upozorňujeme na skutečnost, že v době předložení 
materiálu na vládu počátkem roku 2020 již uplynul termín 
31. 12. 2019, který je u několika úkolů uložen. Žádáme 
proto do předkládací zprávy uvést, zda úkoly s tímto 
termínem byly splněny, a pokud nebyly, kdy se jejich 
splnění předpokládá. 

Akceptováno.   
Předpokládáme však, že práce na těchto úkolech ze strany 
gestorských resortů začaly již po 13. 11. 2019, kdy se 
uskutečnilo 2. zasedání Stálého výboru. 
S ohledem na schvalování návrhu usnesení vlády až 
v průběhu ledna budou termíny do 31. 12. 2019 pozměněny na 
31. 1. 2020. 
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Do předkládací zprávy bude doplněno, že krom úkolu 2.1 z 2. 
zasedání Stálého výboru (naplněn schválením liniového 
zákona vládou) byl již splněn i úkolu 5.1 (MPO dopracovalo 
analýzy výkonové dostupnosti a zaslalo je vládnímu zmocněnci 
pro jadernou energetiku a výkonnému místopředsedovi 
Stálého výboru).  

Připomínka: 
1. Doporučuji do návrhu usnesení vlády ČR v odst. 
II/2 doplnit usnesení o termín. 
Odst. II/2 pak bude znít: 
„ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci 
s místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu 
promítnout do 31. 12. 2020 do připravovaného 
stavebního zákona návrhy Stálého výboru, a průběžně 
informovat Stálý výbor na dalším zasedání,“  

Akceptováno . 
V návrhu usnesení vlády v části II. bod 2 byl doplněn termín 
31. 12. 2020. 

Konfederace  
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 
 

1) K předkládací zprávě:  
V odstavci druhém předkládací zprávy se konstatuje, že 
„Body I.1 a I.2 vycházejí ze zprávy legislativní pracovní 
skupiny … „.  
Upozorňujeme na skutečnost, že ani usnesení vlády ani 
další části předloženého materiálu neobsahují body I.1 
a I.2.  
Doporučujeme upravit a vyjasnit. 

Akceptováno.  
Opraveno na II.1 a II.2. 

2) K části III. materiálu: 
Z dikce bodů 2.1. nebo 5.2. vyplývá, že Stálý výbor pro 
výstavbu nových jaderných zdrojů (dále jen „Stálý výbor“) 
uložil zajistit schválení konkrétních legislativních změn, 
resp. implementaci analýz výkonové dostupnosti do SEK 
a souvisejících dokumentů, v obou případech do 31. 12. 
2019. 
Z předloženého materiálu není zřejmá informace, zda 
a do jaké míry byly tyto úkoly promítnuty do Plánu práce 
vlády či zda se jedná o interní termín pro předložení 
požadovaných materiálů pro jednání Stálého výboru.  
Ve vztahu k návrhu usnesení vlády doporučujeme 
termínovou nejasnost vyjasnit. 

Vysvětleno .  
Zápis z 2. Zasedání SVVNJZ nelze zpětně měnit. Termíny 
SVVNJZ se vztahují na přípravu podkladů a předložení 
SVVNJZ. Návrh usnesení vlády obsahuje vlastní termíny pro 
plnění úkolů členů vlády, např. v bodě 2.1 usnesení 2. 
zasedání Stálého výboru byl úkol již splněn, viz výše, v případě 
bodu 5.1 byl úkol sladěn s vládou schváleným 
Harmonogramem činností v oblasti energetické strategie státu.  
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MŠMT K Obálce a k Návrhu usnesení: Upozorňujeme, že 
usnesením vlády nelze ukládat úkoly se zpětnou 
účinností, tedy nelze ukládat povinnosti, které mají být 
splněny před samotným schválením daného úkolu 
vládou. Doporučujeme materiál změnit ve smyslu 
uvedeném. 

Akceptováno . Termíny 31. 12. 2019 změněny na 31. 1. 2020. 

K materiálu: Upozorňujeme, že předložená legislativně-
právní analýza obsahuje některé konkrétní změny, které 
jsou formulovány způsobem, který by odpovídal 
novelizačním bodům dle Legislativních pravidel vlády. 
V případě, že předkladatel skutečně zamýšlí vytvořit 
novelizační právní předpis z těchto novelizačních bodů, 
doporučujeme před předložením do mezirezortního 
připomínkového řízení provést jejich legislativně-
technickou korekturu. Např. v kapitole 2 písm. a) u druhé 
změny by závěrečné uvozovky s tečkou měly být 
přesunuty za navrhované znění nového odstavce 2, 
v kapitole 2 písm. b) by u druhé změny neměl být bod 7. 
vyznačen tučně, u navrhované poznámky pod čarou č. 
47 energetického zákona by před její číselné označení 
měl být doplněn text „č.“ a její samotné znění by mělo být 
přeformulováno obdobně, jako v předcházející 
poznámce pod čarou č. 8 zákona o vyvlastnění, dále by 
také např. v kapitole 3 měly být odstraněny uvozovky 
a tečka na konci novelizačního bodu vztahujícímu se ke 
správnímu řádu atd. 

Vysvětleno.  
Legislativně právní analýza (část IV. materiálu) je dokument 
schválený SVVNJZ. Změnu může provést pouze SVVNJZ. Při 
přípravě novelizací zákonných norem budou připomínky 
MŠMT vzaty v úvahu. 
 

MF Připomínka: 
K Předkládací zprávě: Dle čl. IV Jednacího řádu vlády 
musí závěry obsažené v předkládací zprávě mimo jiné 
obsahovat zhodnocení z hlediska jejich případných 
dopadů na jednotlivé druhy veřejných rozpočtů v tříletém 
výhledu, z hlediska dopadu na podnikatelské prostředí 
České republiky a vyžaduje-li to jejich povaha, i z 
hlediska jejich souladu s právním řádem a s 
mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 
vázána, a s právem Evropské unie. Před předložením 
materiálu na program jednání vlády proto doporučujeme 

Akceptováno.  
Doplněn text: „Úkoly ukládané v návrhu usnesení vlády nemají 
dopad do veřejných rozpočtů ani negativní dopad na 
podnikatelské prostředí České republiky. Jsou v souladu 
s právním řádem a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 
republika vázána, a s právem Evropské unie.“ 
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doplnit do předkládací zprávy všechny potřebné 
náležitosti vyplývající z Jednacího řádu vlády ČR.  
Připomínku Ministerstva financí doporučujeme zohlednit.  

V Praze dne 13. ledna 2020 

Vypracoval: Mgr. Tomáš Martanovič Podpis: 


