
"Ministerstvo financí je správcem jaderného účtu, který slouží k financování problematiky 
jaderných odpadů.  Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás 
žádáme o poskytnutí informací: 
a) jaký byl stav jaderného účtu v letech 2014, 2015 a 2016 – pro každý rok jaké byly příjmy v 
členění dle § 27 odst.(1)  tehdy platného zákona 18/1997 Sb. , jaké byly výdaje a konečný 
zůstatek 
b) do jakých konkrétních produktů finančního trhu a v jaké výši byl v roce 2016 investován 
zůstatek jaderného účtu." 
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Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

 
Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 1. září 2017 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění: 
 
"Ministerstvo financí je správcem jaderného účtu, který slouží k financování problematiky 
jaderných odpadů.  Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
Vás žádáme o poskytnutí informací: 
a) jaký byl stav jaderného účtu v letech 2014, 2015 a 2016 – pro každý rok jaké byly příjmy v 
členění dle § 27 odst.(1)  tehdy platného zákona 18/1997 Sb. , jaké byly výdaje a konečný 
zůstatek 
b) do jakých konkrétních produktů finančního trhu a v jaké výši byl v roce 2016 investován 
zůstatek jaderného účtu." 
 
 K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace.  
 

Stavy Jaderného účtu, příjmy a výdaje v letech 2014 – 2016 jsou obsaženy v následující 
tabulce: 

 
Jaderný účet mil. Kč 
stav k 31.12.2013 20 365 
    
výnosy z investování 692 
ostatní příjmy 3 
odvody od původců RAO 1 548 
příjmy celkem 2 242 
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výdaje na činnost SÚRAO -168 
    
stav k 31.12.2014 22 439 
    
výnosy z investování 608 
ostatní příjmy 22 
odvody od původců RAO 1 382 
příjmy celkem 2 012 
výdaje na činnost SÚRAO -258 
    
stav k 31.12.2015 24 193 
    
výnosy z investování 342 
ostatní příjmy 6 
odvody od původců RAO 1 224 
příjmy celkem 1 573 
výdaje na činnost SÚRAO -325 
    
stav k 31.12.2016 25 440 
Pozn.: Stav státních dluhopisů na Jaderném účtu je zahrnut v jejich jmenovitých hodnotách  

 
 

 K druhému dotazu Ministerstvo financí uvádí, že v průběhu celého roku 2016 byly 
disponibilní peněžní prostředky Jaderného účtu opakovaně v nejvyšší možné míře krátkodobě 
investovány na finančním trhu v závislosti na aktuálních tržních podmínkách a to formou 
reverzních repo operací s použitím kolaterálu pokladničních poukázek ČNB. Celkový 
investovaný objem těchto operací se pak pohybuje v řádu stovek miliard Kč ročně. 

 
 
 
  


