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VYPOŘÁDÁNÍ VZNESENÝCH PŘIPOMÍNEK DOTČENÝCH OBCÍ K VĚCNÉMU ZÁMĚRU ZÁKONA O 
ZAPOJENÍ OBCÍ DO PROCESU VÝBĚRU A VÝSTAVBY HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ RAO 

Připomínky Vypořádání  

 

Připomínka č. 1  

Jednorázový příspěvek z jaderného účtu ve výši 1 000 000 
Kč považují obce za nedostatečný a navrhují poskytnout 
dotčeným obcím příspěvek ve výši vypočtené dle stávající 
metodiky, tj. nařízení vlády č. 35/2017 Sb., v platném znění. 

Neakceptováno, vysvětleno, doplněno 
Dle současné legislativy není žádný právní nárok na příspěvek z důvodu 
proběhlých prací v režimu výzkumu. Vyplacení jednorázového příspěvku ve výši 
1 milionu Kč za administrativní úkony spojené s činnostmi na 9 lokalitách nebude 
řešeno v rámci tohoto Zákona (není přímá souvislost s ustanovením § 108 zákona 
č. 263/2016 Sb. /atomový zákon/, tj. zajištění respektování zájmů obcí a jejich 
občanů), nýbrž přímo úpravou zákona č. 263/2016 Sb. (atomový zákon) a úpravou 
nařízení vlády ČR č. 35/2017 Sb. Tímto bude dosaženo co nejrychlejší vyplacení 
stanovené částky. 
S ohledem na návrh ex post kompenzací za výzkumné práce MPO zároveň 
připomíná a deklaruje, že stát jedná v maximální možné míře dle principu péče 
řádného hospodáře s prostředky na tzv. jaderném účtu. 
S vědomím skutečnosti, že výstavba hlubinného úložiště je ve veřejném zájmu, ale 
i s ohledem na význam akceptace výběru a výstavby úložiště stran dotčených obcí 
a jejich občanů, navrhne MPO rovněž zvýšení příspěvků z jaderného účtu podle § 
117 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 263/2016 Sb. (atomový zákon).  
 

Připomínka č. 2 

Obce navrhují rozvíjet koncept dlouhodobého skladování 
v monitorovaných zabezpečených skladech. 

Odůvodnění: 

Samotný fakt, základní strategií ČR pro tzv. „zneškodnění“ 
VJP je jeho přímé uložení do hlubinného úložiště (HÚ) je 
nerozumný, potencionálně rizikový a neekonomický. Navíc 
se nejedná o zneškodnění, ale v podstatě o přesunutí na 

Neakceptováno, vysvětleno. 
 
Z doporučení nezávislé organizace OECD Nuclear Energy Agency (OECD/NEA) 
(dostupné na https://www.oecd-nea.org/rwm/public-documents/#one) vyplývá, že 
radioaktivní odpad může vznikat ze všech fází produkce energie z jádra a také z 
použití radioaktivních materiálů v průmyslu, medicíně, výzkumu, vzdělání a obraně. 
Všechen tento odpad musí být bezpečně uskladněn, aby byli ochráněni jak 
obyvatelé, tak i životní prostředí. Předmětné doporučení uznává silný mezinárodní 
konsenzus, že hlubinné uložiště je nejlepší cesta pro zvládání velkého 
množství odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva; je to technicky 

https://www.oecd-nea.org/rwm/public-documents/#one
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„vhodné“ místo. Na řešení formou budování HÚ jako 
nouzové varianty má ČR čas řádově stovky let.  

proveditelné a může to být bezpečné jak pro současnost, tak i pro budoucí 
generace. Hlubinné úložiště také představuje eticky korektní přístup (při vzetí do 
úvahy současnou produkci radioaktivního odpadu), který bychom se měli snažit 
docílit nyní, úměrně vzhledem k situaci každého státu.  
 
Výše uvedené přejímá i Směrnice Rady 2011/70/EURATOM ze dne 19. července 
2011, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem (dále jen „Směrnice“), která v bodě 
21 své preambule uvádí, že radioaktivní odpad včetně vyhořelého paliva 
považovaného za odpad vyžaduje dlouhodobé zadržení a izolaci od osob a 
životního prostředí. S ohledem na jeho specifickou povahu, totiž obsah 
radionuklidů, jsou nezbytná opatření na ochranu lidského zdraví a životního 
prostředí před nebezpečím vyplývajícím z ionizujícího záření, která zahrnují 
uložení v odpovídajících zařízeních na konečném úložišti. Skladování 
radioaktivního odpadu, včetně dlouhodobého skladování, je dočasným 
řešením, nikoli alternativou k jeho uložení.  
 
Podle bodu 23 preambule Směrnice je na technické úrovni v současnosti obecně 
uznávaným názorem, že nejbezpečnější a nejudržitelnější alternativou v 
konečné fázi nakládání s vysokoaktivním odpadem a vyhořelým palivem 
považovaným za odpad je hloubkové geologické ukládání.  
 
Konečně je třeba zmínit i článek 4 odst. 1 Směrnice, podle kterého členské státy 
stanoví a udržují vnitrostátní politiky pro nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem. Na ustanovení Směrnice navazuje atomový zákon, 
zejména pak jeho ustanovení § 107 odst. 4, podle kterého je Česká republika 
povinna zajistit nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivním odpadem 
vzniklými na jejím území, není-li zajištěno podle § 106 až 117, a to včetně 
monitorování radiační situace okolí úložiště radioaktivního odpadu a institucionální 
kontroly po uzavření úložiště radioaktivního odpadu. 
 
V souladu s ustanovením § 108 odst. 1 atomového zákona Ministerstvo průmyslu 
a obchodu (dále jen „MPO“) zpracovává pro nakládání s radioaktivním odpadem, 
včetně radioaktivního odpadu vzniklého při radiační havárii jako její důsledek, a 
vyhořelým jaderným palivem koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a 
vyhořelým jaderným palivem, kterou pravidelně vyhodnocuje, nejméně jednou 
za 10 let, a v případě potřeby ji aktualizuje. MPO tak zpracovalo aktualizaci 
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předchozí Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a s vyhořelým jaderným 
palivem v ČR přijaté usnesením vlády ČR č. 852/2017 dne 29. 11. 2017, přičemž 
aktualizovaná „Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a s vyhořelým 
jaderným palivem v ČR“ byla schválena usnesením vlády ČR č. 597/2019 ze dne 
26. 8. 2019 (dále jen „Koncepce“).  
 
V souladu s bodem 2 Koncepce se při nakládání s radioaktivními odpady (dále jen 
„RAO“) a vyhořelým jaderným palivem (dále též jen „VJP“) uplatní mj. tyto hlavní 
zásady:  
 

 Základní strategií ČR pro zneškodnění VJP je jeho přímé uložení do 
hlubinného úložiště, které bude připraveno k provozu do roku 2065.  

 

 Do zprovoznění hlubinného úložiště budou VJP a RAO nepřijatelné do 
přípovrchových úložišť skladovány bezpečně u původců nebo v zařízeních 
SÚRAO.  

 

 Nakládání s RAO a VJP a příprava hlubinného úložiště jsou prováděny v 
souladu se všemi legislativními požadavky, mezinárodními doporučeními a 
na úrovni současného poznání ve světě.  

 
V bodu 8.2 pak Koncepce uvádí, že skladování RAO a VJP na povrchu nevede 
k řešení této problematiky, když současně odkazuje na již výše citované 
ustanovení Směrnice a stávající českou právní úpravu, podle kterých je 
skladování radioaktivního odpadu (včetně dlouhodobého skladování) dočasným 
řešením, nikoli alternativou k uložení VJP.  
 
Podle bodu 8.4 Koncepce je pak v současné době ve světě všeobecně přijímáno, 
že uložení vyhořelého jaderného paliva či jeho zbytků po přepracování do 
hlubinného úložiště je nejbezpečnějším způsobem jeho zneškodnění. 
 
Z výše uvedeného pak jednoznačně vyplývá, že budování hlubinného úložiště není 
nouzovou variantou konečné fáze nakládání s vysokoaktivním odpadem a 
vyhořelým palivem považovaným za odpad, ale dle obecně zastávaného názoru 
nejbezpečnější a nejudržitelnější alternativou v konečné fázi nakládání s 
vysokoaktivním odpadem a vyhořelým palivem považovaným za odpad. Současně 
pak platí, že ani dlouhodobé skladování radioaktivního odpadu není 
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alternativou k jeho uložení; jedná se o řešení dočasné. Přitom se nejedná jen 
o základní strategii ČR, ale o základní strategii členských států EURATOM (viz 
Směrnice) a o obecně světově uznávaný názor vůbec (viz výše), což dokladuje 
podobný postup členských zemí EU, jako je Finsko, Švédsko, Spolková republika 
Německo, Francie, Španělsko, Belgie a další i mimo EU, jako je Švýcarsko nebo 
Kanada. 
 

Připomínka č. 3 

A) Obce požadují absolutní právo veta.  

Odůvodnění: 

Navržený záměr naplňuje požadavek zapojení dotčených 
obcí a jejich občanů do celého procesu pouze formálně. 
Fakticky téměř nová práva pro obce a občany nepřináší. 
Pokud by se obce a jejich občané měli stát rovnoprávným 
partnerem státu během celého procesu, znamená to jediné: 
právo veta pro obce. 

 

B) Platforma proti úložišti, obce a občané hájí svá práva 
(dále jen „Platforma“) (a některé obce v této sdružené), 
navrhují - pokud nebude akceptována preferovaná varianta 
absolutního veta - sledovat v další přípravě zákona model, 
který byl ze strany SÚRAO a MPO připravován v roce 2011, 
kde bylo stanoveno, že rozhodnutí vlády o výběru lokality 
musí předcházet veřejné projednání v Senátu.  

Odůvodnění: 

Platforma požaduje, aby vyjádření obce mělo svou váhu, 
spočívající např. v tom, že případné nesouhlasné 
stanovisko obce nelze překovat prostým rozhodnutím 
exekutivy, která návrh výběr lokality připravovala (SÚRAO, 
MPO, Vláda ČR); jen tak může být zajištěno nezávislé 
posouzení. Stanoviska obcí musí vycházet z výsledků 
místních referend. 

 

Neakceptováno. 
 
Návrh věcného záměru zákona směřuje výlučně k legislativnímu naplnění § 108 
odst. 4 atomového zákona, aby bylo dosaženo konzistence právní úpravy, a aby 
se ustanovení § 108 odst. 4 atomového zákona nestalo ustanovením obsoletním, 
nýbrž došlo k naplnění vůle zákonodárce vyjádřené v tomto ustanovení, kterou je 
respektovat zájmy obcí, kterým náleží příspěvek z jaderného účtu dle § 117 odst. 
1, a jejich občanů v procesech, uvedených v ustanovení § 108 odst. 4 atomového 
zákona. 
 
Pouze obtížně si lze představit efektivnější způsob, jak zajistit respektování zájmů 
obcí, než je zajištění jejich účastenství v procesech uvedených v ustanovení § 108 
odst. 4 atomového zákona, jak návrh věcného záměru zákona činí. Respektování 
zájmů občanů těchto obcí je pak v souladu s mechanismy správního řádu (§ 49) 
zajištěno nařízením ústního jednání v procesech uvedených v ustanovení § 108 
odst. 4 atomového zákona. Viz rovněž vypořádání připomínky č. 9. 
 
Absolutní právo veta obcí by znemožnilo uskutečnění celospolečenského 
veřejného zájmu na ochraně před negativními účinky plynoucími z vysokoaktivního 
radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva, a to potenciálně bez ohledu 
na zvolenou cestu naplnění tohoto zájmu. Takové právo, jako ostatně každé právo 
veta s absolutní povahou, jednostranně staví nositele tohoto práva nad jiné osoby 
a jejich práva a oprávněné zájmy. Jakékoliv právo veta by tedy mělo být chápáno 
jako zcela výjimečný nástroj, který sice záměrně nastoluje stav nerovnosti, ale 
přísně odůvodněně a ospravedlnitelným způsobem. Zpravidla je také právo veta 
spojeno s nějakým kvalifikovaným nástrojem, jak jej lze v nezbytných případech 
překonat, který však v tomto případě připomínkovateli navrhován není. 
 
Veřejnost je v případě nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným 
palivem dotčena nejen bezprostředně aktuálně řešenou otázkou jejich likvidace, 
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ale také možnými následky toho, že bezpečná likvidace nebude zajištěna. Jak 
výslovně uvádí např. čl. 1. ii Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s 
vyhořelým jaderným palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními 
odpady, ale analogicky také odstavec 24 a 25 Preambule Směrnice, 
celospolečenským zájmem by mělo být zajistit, aby v průběhu všech fází nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivními odpady existovaly účinné zábrany proti 
potenciálním rizikům tak, aby jednotlivci, společnost a životní prostředí byli 
chráněni proti škodlivým účinkům ionizujícího záření, a to v současné době i v 
budoucnu, takovým způsobem, aby potřeby a cíle současné generace byly 
naplněny, aniž by byla ohrožena schopnost budoucích generací naplňovat své 
potřeby a cíle. Právo veta v absolutní podobě je nástrojem, který nevyhnutelně 
klade partikulární zájmy omezeného okruhu osob nad zájmy zbytku společnosti 
nyní i v budoucnu. Přínosy absolutního práva veta přitom nejsou jednoznačné ani 
v případě jeho nositelů, neboť v dlouhodobém horizontu také oni nebo jejich 
potomci mohou být postiženi skutečností, že problematika bezpečné likvidace 
radioaktivního odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva nebyla vyřešena v době 
jejich vzniku. Tyto rysy požadovaného absolutního práva veta zjevně poukazují na 
jeho rozpor s principy demokratického právního státu a rovněž globálně 
uznávanými přístupy k problematice nakládání s radioaktivním odpadem a 
vyhořelým jaderným palivem. 
 
Podle ustanovení § 113 odst. 4 atomového zákona se aktivitami Správy úložišť 
radioaktivních odpadů rozumí (atomový zákon užívá spojení „předmět činnosti 
Správy úložišť radioaktivních odpadů“) zejména příprava, výstavba, uvádění do 
provozu, provoz a uzavření úložišť radioaktivního odpadu.  
 
Jak vyplývá z vypořádání připomínky č. 2, příprava, výstavba, uvádění do provozu, 
provoz a uzavření úložišť radioaktivního odpadu, je veřejným zájmem. Příprava, 
výstavba, uvádění do provozu, provoz a uzavření úložišť radioaktivního odpadu, 
má nejen strategický význam pro chod národního hospodářství a životní úroveň 
obyvatelstva, ale jeho narušení může být i příčinou obecného ohrožení (viz. 
výše). Lze rovněž poukázat na důvodovou zprávu k ustanovení § 3 zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), která uvádí, že 
(následuje citace): „Některé specifikované činnosti v energetickém odvětví mají 
nejen strategický význam pro chod národního hospodářství a životní úroveň 
obyvatelstva, ale jejich narušení může být i příčinou obecného ohrožení. Proto 
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jsou tyto činnosti podřízeny zvláštnímu režimu stanovenému tímto 
zákonem.“ Prohlášení procesu přípravy, výstavby, uvádění do provozu, provozu a 
uzavření úložišť radioaktivního odpadu veřejným zájmem, jak činí návrh věcného 
záměru zákona, tak plně koresponduje s výše uvedeným a právě z tohoto důvodu 
jsou tyto procesy podřízeny zvláštnímu režimu, což plně odpovídá nejen 
výjimečností tohoto procesu a stavby hlubinného úložiště RAO vůbec, ale i jeho 
významu pro základní bezpečnost státu, chod národního hospodářství, životní 
úroveň obyvatelstva a celkovou energetickou koncepci státu, co se využívání 
energie z jádra týče. 
 
Současně by absolutní právo veta obcí nemělo žádnou analogii, neboť toto obcím 
nepřísluší ani při budování jiných zařízení nebo provozů na jejich území. Jako 
příklad lze uvést výstavbu dopravní, vodní a energetické infrastruktury a 
infrastruktury elektronických komunikací, jak je předvídána v zákoně č. 416/2009 
Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a 
infrastruktury elektronických komunikací, tj. výstavba dálnic nebo silnic I. třídy, 
stavby a zařízení přenosové soustavy, přepravní soustavy, ropovodů a 
produktovodů, stavby výrobny elektřiny o celkovém instalovaném výkonu 100 MW 
a více, apod. 
 
K navrhované koncepci ve své podstatě suspenzivního veta - Vláda ČR by mohla 
rozhodnout o výběru i přes nesouhlasná stanoviska dotčených obcí, pokud by 
Senát projednal a schválil lokality - se již dříve vyjádřila Legislativní rada Vlády ČR, 
která tuto koncepci, jako protiústavní, odmítla. Lze tedy důvodně předpokládat (s 
pravděpodobností blížící se jistotě), že pokud by Platformou navržené koncepci 
suspenzivního veta bylo vyhověno, pak by Legislativní rada Vlády ČR setrvala na 
svém dřívějším stanovisku a návrh věcného záměru zákona o zapojení obcí by 
s vysokou pravděpodobností přes Legislativní radu Vlády ČR neprošel, resp. tato 
by buď doporučila Vládě ČR pozastavit práce na návrhu věcného záměru, nebo 
návrh věcného záměru přepracovat. To by opětovně vedlo k dalšímu odkladu 
v procesu naplnění vůle zákonodárce, vyjádřené v ustanovení § 108 odst. 4 
atomového zákona, a k protahování nejistoty dotčených obcí a jejich občanů.  
 
Konečně je třeba uvést, že pokud bude obec účastníkem řízení, je jí plně otevřena 
možnost iniciovat přezkum rozhodnutí správního orgánu (tj. zda vzal vyjádření 
obce a řádně se s ním vypořádal) ve správním soudnictví. Nezávislé posouzení tak 
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bude zajištěno soudní mocí, která je ze své podstaty nezávislá a odlišná od 
exekutivy. 

Připomínka č. 4 

Požadavek, aby proces vyhledávání lokality pro umístění 
HÚ zastavit do té doby, než se jasně vymezí a dohodnou 
pravidla celého procesu. 

Odůvodnění: 

Podle platného časového harmonogramu zužování počtu 
lokalit (2020 - 4, 2022 - 2, 2025 - finální lokalita) nebude 
možné v důsledku délky procesu přijímání tohoto zákona 
(bez ohledu na jeho konečnou podobu) tento zákon 
na první fáze výběru lokalit vůbec aplikovat. Toto dokazuje 
nesystémovost a chaotičnost celého procesu ze strany 
státu. 

 

 
Akceptováno 
 
V tomto ohledu vyjde MPO obcím vstříc, a to takto formulovaným závazkem: 
SÚRAO nepodá žádosti o stanovení PÚ ZZZK na čtyřech potenciálních lokalitách 
dříve než po nabytí účinnost Zákona o zapojení obcí nebo po 1. 1. 2023, podle 
toho, který z termínů nastane dříve. Na čtyřech dotčených lokalitách budou v 
mezičase probíhat pouze aktivity spojené s dlouhodobým monitoringem. 
 
Pokud však SÚRAO obdrží souhlas se zahájením průzkumných prací od obcí, 
reprezentujících nadpoloviční počet obyvatel dané lokality, může podat žádost o 
stanovení PÚ ZZZK dříve.  
 
 

Připomínka č. 5 

Předložený návrh věcného záměru zákona naprosto 
nenaplňuje duch ani literu čl. 10 Směrnice Rady 
2011/70/Euratom. 

 

Neakceptováno, vysvětleno. 
 
Návrh věcného záměru je plně v souladu s článkem 10 Směrnice. Pouze obtížně 
si lze totiž představit efektivnější způsob, jak dotčeným obcím zajistit 
potřebnou příležitost účinně se účastnit procesu rozhodování týkajícího se 
nakládání s vyhořelým palivem a jaderným odpadem, než je zajištění jejich 
účastenství v procesech uvedených v ustanovení § 108 odst. 4 atomového 
zákona, jak návrh věcného záměru zákona ostatně předvídá. Občanům 
dotčených obcí pak potřebnou příležitost účinně se účastnit procesu 
rozhodování týkajícího se nakládání s vyhořelým palivem a jaderným 
odpadem zajištuje návrhem věcného záměru zakotvená povinnost nařízení 
ústního jednání v procesech uvedených v ustanovení § 108 odst. 4 
atomového zákona. Současně je nutno poukázat na skutečnost, že respektování 
zájmů dotčených obcí a jejich občanů (tj. zajištění veřejnosti potřebné příležitosti 
účinně se účastnit procesu rozhodování týkajícího se nakládání s vyhořelým 
palivem a jaderným odpadem v duchu čl. 10 Směrnice) je při povolování 
provozování úložiště zajištěno prostřednictvím procesu EIA a navazujících 
řízení, zejména podle stavebního zákona. 
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Uvedený článek Směrnice byl od doby nabytí jeho vykonatelnosti transponován do 
českého právního řádu postupně zákonem č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání 
jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění účinném před 1. 1. 2017, jeho prováděcí vyhláškou č. 
307/2002 Sb., o radiační ochraně, a následně zákonem č. 263/2016 Sb., atomový 
zákon, a jeho prováděcí vyhláškou č. 377/2016 Sb., o požadavcích na bezpečné 
nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení 
nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie. V souladu s čl. 15 odst. 1 a 3 Směrnice byly 
tyto právní předpisy jako transpoziční oznámeny Evropské komisi a úspěšně prošly 
posouzením správné transpozice. Rovněž v následujících ad hoc screeningových 
transpozičních šetřeních Evropské komise (naposledy v roce 2018) nebyla 
transpozice tohoto článku Směrnice shledána jako problematická. 
 
Lze dodat, že některé jiné státy EU a Euratomu nemají takto rozpracované politiky 
nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem a zajištění 
„příležitosti účinně se účastnit procesu rozhodování“ o něm, přesto jsou 
eurokonformní. V rámci transpozice požadavků EU je vždy nutno vážit různé 
zájmy, s ohledem na princip vyváženosti a proporcionality – zájem na veřejné 
participaci a přístupu k rozhodování a zájem na ochraně lidí, společnosti a životním 
prostředí před negativními účinky radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného 
paliva a na zajištění bezpečnostních zájmů státu obecně. Tak lze dovodit i z 
odstavců 24, 25 a 31 preambule Směrnice. Samotný článek 10 ostatně výslovně 
uvádí, že informování veřejnosti a její účast na procesu rozhodování mají být v 
souladu s vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními závazky, k nimž 
bezesporu patří i povinnost státu zajistit podmínky pro dosažení a udržení jaderné 
bezpečnosti a radiační ochrany. Aktuální právní úprava s doplněními v duchu 
návrhu věcného záměru zákona tento předpoklad naplňuje. 
 

Připomínka č. 6 

Zákonem musí být stanoven postup zužování počtu lokalit 

a kritéria pro takové rozhodnutí. Tedy musí být závazně 

potvrzen model 4-2-1 nebo jiný obdobný a musí být 

stanoveno, jaká musí být úroveň poznání lokality a kritéria 

pro rozhodnutí, pro posun o další krok v procesu výběru 

lokalit a jaké další podklady musí být shromážděny. Musí 

být rovněž stanoveno a případným prováděcím předpisem 

Neakceptováno. 
 
Kritéria jsou již stanovena prováděcími předpisy k atomovému zákonu, jakož i 
v dalších právních předpisech. Z těchto předpisů je rovněž patrný i způsob 
hodnocení těchto kritérií, když vedoucím je kritérium bezpečnosti. 
 
Konkrétně lze jako příklad specifických právních úprav kritérií uvést, že povinnosti 
budoucích provozovatelů jaderných zařízení, včetně hlubinného úložiště, při 
výběru lokalit, stanoví obecně § 47 atomového zákona. Ten vyžaduje, aby každé 
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rozvedeno, jaká kritéria a s jakou vahou budou použita při 

posuzování vhodnosti jednotlivých lokalit. 

 

území k umístění jaderného zařízení bylo posouzeno z hledisek jeho vlastností 
způsobilých ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou 
bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 
události a zabezpečení během životního cyklu jaderného zařízení a dopadu 
jaderného zařízení na jednotlivce, obyvatelstvo, společnost a životní 
prostředí. Toto posouzení přitom musí být provedeno ještě před výběrem 
konečné lokality, protože jeho provedení je předpokladem pro zahájení řízení 
o povolení k umístění jaderného zařízení dle § 9 odst. 1 písm. a) atomového 
zákona. Totéž platí i pro EIA a řízení o umístění stavby, neboť ty lze také provést 
z povahy věci výlučně ke vztahu ke konkrétnímu území. 
 
Výsledky posouzení lokality dle atomového zákona musí být výslovně 
popsány v dokumentaci, která je předpokladem podání žádosti o povolení k 
umístění jaderného zařízení, konkrétně v zadávací bezpečnostní zprávě – viz 
část 1 písm. a) přílohy č. 1 atomového zákona. Na základě této dokumentace 
SÚJB rozhoduje o povolení umístění hlubinného úložiště a bez ní, co do 
obsahu odpovídající požadavkům právních předpisů a poslednímu stavu 
vědy a techniky, nelze umístění povolit. 
 
Podrobnosti, tzn. charakteristiky území a kritéria a postupy jejich hodnocení, 
stanoví vyhláška č. 378/2016 Sb., o umístění jaderného zařízení. Ta výslovně 
vypočítává jednotlivé posuzované vlastnosti území, např. seismicitu, zlomy v 
zemské kůře, povodně, oběh podzemní vody apod., stanoví vzdálenosti, do 
kterých musí být vlastnosti posouzeny, a metody, jimiž musí být posouzeny. 
Vyhláška stanoví také vylučující parametr, při němž je umístění zařízení v 
území vyloučeno. Mimoto stanoví vyhláška v § 18 zvláštní požadavky na rozsah 
a způsob posuzování území k umístění hlubinného úložiště, včetně posuzovaných 
vlastností území. Žadatel o povolení k umístění hlubinného úložiště musí prokázat 
splnění příslušných legálních požadavků. V případě více potenciálních lokalit 
musí s využitím postupů podle vyhlášky zvolit tu z nich, která nejlépe 
vyhovuje stanoveným kritériím. Obecně je totiž atomovým zákonem 
vyžadováno, aby byla primárně zajištěna bezpečnost, a to odstupňovaným 
přístupem, ovšem při respektování stávající úrovně vědy a techniky a správné 
praxe. Model 4-2-1 je právně přípustnou metodou a má tak požadovaný právní 
základ. 
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Jiné právní úpravy, zejména úprava územního řízení a EIA, stanoví odlišná, resp. 
specifická kritéria, ale principy jejich uplatnění jsou obdobné. Zároveň platí, že tyto 
právní úpravy nejsou vůči sobě ve vylučovacím vztahu, nýbrž se doplňují a řetězí 
– musí být tedy naplněny všechny. Nebylo by účelné ani legislativně vhodné 
tyto právní úpravy, které platí obecně pro stanovené záměry či stavby včetně 
hlubinných úložišť, vyčleňovat specificky do návrhu věcného záměru 
zákona. Nevyhnutelně by tak vznikla duplicitní právní úprava, neboť stejná 
pravidla by obsahovaly různé právní předpisy. Takový právní stav přispívá 
ke komplikovanosti právního řádu, jeho vnitřní nekonzistenci, výkladovým 
problémům a zvyšuje riziko neodůvodněných nerovností. Tomuto negativnímu 
jevu se snaží zabránit mj. čl. 46 Legislativních pravidel vlády, dle nějž se do 
právního předpisu zpravidla nepřejímá ustanovení jiného právního předpisu 
(recepce); vhodnější je odkázat na ustanovení jiného právního předpisu formou 
normativního odkazu nebo v poznámce pod čarou. Lze předpokládat, že takový 
postup duplicitní úpravy by narazil v legislativních orgánech vlády. 
 
Jednoznačně vhodnější je řešení s využitím metodické podpory a vysvětlení 
vztahů příslušných právních úprav jednotlivým aktérům bez nutnosti 
vytváření sektorové, duplicitní a právně nepřípustné úpravy. 
 
Úprava postupu zužování počtu lokalit a výběr finální lokality je již v návrhu 
věcného záměru – s ohledem na veřejný zájem činnosti směřujících k vybudování 
HÚ - zákona obsažena.  

Připomínka č. 7 

Nad rámec stávajících předpisů musí být v zákoně výslovně 

stanoveno, že všechny dokumenty (odborné studie, 

protokoly ze všech jednání odborných orgánů a komisí, 

korespondence státních úřadů) musí být automaticky 

zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 
 
Správa již dnes všechny zmíněné dokumenty zveřejňuje na svých webových 
stránkách. Současně je zřizován Poradní panel expertů, kde obce budou mít své 
zástupce. 
 
Je však nezbytné respektovat meze dané právy jiných osob a nezasahovat do 
těchto práv nepřiměřeně. Zejména je nutno dbát na ochranu práv autorských a 
průmyslového vlastnictví, neboť řada dokumentů v rámci procesů souvisejících s 
hlubinným úložištěm je výsledkem jedinečné tvůrčí činnosti nestátních osob, ať již 
zahraničních institucí nebo expertních institucí. Zveřejňováním takových 
dokumentů by byla narušena jejich práva a vznikala by jim škoda. Právní úprava, 
která by podobný postup vyžadovala, by pak zjevně byla v rozporu s 
ústavními limity danými Listinou základních práv a svobod. Dále je nutné brát 
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ohled i na právo na ochranu soukromí (a ochranu osobních údajů), především v 
souvislosti s pracovní a neformální korespondencí zúčastněných fyzických osob. 
Tato práva jsou v současné době považována za téměř neprolomitelná. 
 
Nad to existuje právní úprava zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, která stanoví široké možnosti přístupu k dokumentům úřední povahy, 
aniž by byly nutně zveřejňovány a docházelo tak k nepřípustným zásahům do práv 
jiných osob. 
 
Připomínce lze tedy do jisté míry vyhovět a připustit zveřejňování dokumentů 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, ovšem s tím, že nelze překračovat 
mantinely dané právy jiných osob, neboť taková úprava by byla nepochybně 
zhodnocena jako protiústavní a v dalším legislativním procesu odmítnuta, popř. 
napadena z tohoto důvodu i kdykoliv později. Je možné připustit zveřejňování 
dokumentace související s příslušnými procesy, nestanoví-li jiný právní předpis 
jinak. 
 

Připomínka č. 8 

A) Zákon by měl obsahovat rozsah a způsob výpočtu 

finančních kompenzací pro vybraný region (jednotlivé 

dotčené obce) nad rámec výpočtu uvedeného v atomovém 

zákoně, a to pro jednotlivé etapy přípravy realizace 

hlubinného úložiště. Stát se zavazuje k jednání s obcemi 

vybraného regionu o výši těchto kompenzací, které se 

stanou pevnou součástí vznikajícího zákona. 

 

B) Úprava kompenzací by se neměla týkat jen obcí, ale i 

občanů, kteří vlastní nemovitosti na jejich území. 

 

C) Obce požadují, aby okruh obcí, které by měly být účastny 

řízení o výběru lokality, by neměl být omezen pouze na 

dotčené obce, ale i na obce bezprostředně katastrálně 

sousedící – z důvodu dotčení mikroregionálních vazeb, 

dopravní infrastruktury, spádovosti.    

Neakceptováno, vysvětleno. 
Ad A)  
Na uplatněnou připomínku dopadá ustanovení § 117 zákona č. 263/2016 Sb., 
atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „atomový zákon“). Podle 
ustanovení § 117 odst. 1 atomového zákona náleží příspěvek z jaderného účtu 
obci, na jejímž katastrálním území je:  
a) stanoveno průzkumné území pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních 
prostorech,  
b) stanoveno chráněné území pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních 
prostorech,  
c) povoleno provozování úložiště radioaktivního odpadu.  
 
Atomový zákon tak upravuje finanční kompenzace pro jednotlivé etapy přípravy 
realizace hlubinného úložiště. 
 
Ad B) 
Tato připomínka nese jisté znaky spekulativnosti. Celková cena nemovitostí se 
totiž odvíjí od mnoha faktorů, z nichž možný vliv výstavby úložiště může být pouze 
jednou z nich, dalšími faktory může být např. občanská vybavenost, nabídka služeb 
a možných podnikatelských příležitostí (např. rekonstrukce, úprava a výstavba 
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 příjezdové komunikace, vodovodu a kanalizací, vzdělávacích zařízení, 
pečovatelského ústavu, ubytovacích kapacit, kulturního zařízení, stravovacích 
zařízení, nebo nabídky vzdělávacích seminářů, zlepšení dostupnosti do spádových 
nemocnic, lékáren, pošty, supermarketů pomocí organizované dopravy a ostatních 
aktivit, jež jsou pozitivně vyhodnoceny zastupitelstvem každé obce dle jejich potřeb 
a nutnosti). Dále musíme připomenout, že účel čerpání prostředků, jež dorazily a v 
budoucnu dorazí z jaderného účtu obcím, není nijak v současné době limitován a 
vázán a obce s nimi mohou nakládat podle vlastního uvážení. Hodnotit samotnou 
výstavbu hlubinného úložiště za čistě negativní faktor ve vztahu k cenám 
nemovitostí, je nutné rovněž odmítnout. Výstavba konfirmační laboratoře a 
hlubinného úložiště může naopak cenu nemovitostí v okolí zvýšit a to jak vlivem 
nových pracovních příležitostí, tak i současně s vybudováním infrastruktury 
potřebné pro realizaci prací vedoucích k výstavbě a provozu laboratoře, resp. 
hlubinného úložiště, nemluvě o investicích obce do rekonstrukce (vybudování) 
infrastruktury a zlepšení služeb vyplývající z příspěvků za PÚ ZZZK a CHÚ ZZZK, 
jež by v budoucnu následovaly. Z důvodů uvedených výše je tak třeba tuto 
připomínku odmítnout. 
 
Ad C) 
Může se stát, že žádná zákonem stanovená hranice nebude přijata. Ad absurdum 
by mohlo dojít k situaci, kdy i obce, vzdálené desítky kilometrů od HÚ, budou 
požadovat kompenzace, i když tímto nebudou nijak dotčeny (již jednou 
konstatováno Legislativní radou Vlády ČR). Z tohoto důvodu je i logické vázat na 
perimetr PÚ ZZZK. 
 
 

Připomínka č. 9 

Požadavek na větší míru zapojení občanů (připomínky, 
případně námitky), když dosavadní model (ústní jednání) 
považuji za nedostatečný. 

 

Odůvodnění: 

Zapojení veřejnosti se v předloženém návrhu zužuje na 
účast na ústních jednáních, která mají být obligatorně 
konána jako součást vyjmenovaných správních řízení. Z 

Neakceptováno, vysvětleno. 
 
Účast veřejnosti podle Směrnice je zajištěna prostřednictvím společného 
územního a stavebního řízení včetně posuzování vlivů na ŽP (mezinárodní EIA) – 
nezaměňovat pojmy veřejnost – občan a obec.  
 
V případě občanů obcí je volené zastupitelstvo sice zástupcem politickým, nicméně 
s jasně definovanými úkoly jednání ve prospěch voliče, podobně jako ve vztahu 
zmocnitel – zmocněnec. V této souvislosti lze poukázat na ustanovení § 2 odst. 2 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
podle něhož obec zejména pečuje o potřeby svých občanů a při plnění úkolů 
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návrhu je přitom patrno, že role veřejnosti na takových 
ústních jednáních bude spočívat pouze v přihlížení k 
ústnímu jednání, bez možnosti podat připomínky a 
očekávat alespoň jejich jmenovité vypořádání. Možnosti 
efektivní účasti veřejnosti, jak požaduje citovaná směrnice, 
je tedy zcela nedostatečný. 

chrání též veřejný zájem, nebo na ustanovení § 35 téhož zákona, podle kterého 
do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti, které jsou v zájmu 
obce a občanů, obec vytváří podmínky pro uspokojování potřeb svých 
občanů, apod. 
 
Podle ustanovení § 16 zákona o obcích mají rovněž občané právo požadovat po 
zastupitelstvu obce informace a mají právo požadovat řešení, či projednání nějaké 
otázky, jakož i mají právo podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty. 
 
Občané mohou rovněž využít institutu místního referenda dle zákona č. 22/2004 
Sb., i když problematická může být tato otázka ve vztahu k procesu vyhledání 
lokality pro HÚ forma referenda, tedy jednoduchá odpověď na jednoznačnou 
otázku.  
 
Nelze rovněž bagatelizovat institut ústního jednání a účastenství obcí, protože 
účastenství je přímo vázáno na možnost se jednání účastnit a požadovat coby 
účastník, aby takové jednání bylo veřejné (viz ustanovení § 49 odst. 3 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Stále je však třeba klást 
důraz na to, že obec zastupuje své občany a vyjadřuje jejich zájmy (viz výše). 
 
Současně platí, že pokud obec jako účastník řízení vyjádří své připomínky, musí 
být tyto vypořádány v odůvodnění rozhodnutí.  
 
Ústní jednání tak bude nařízeno, které je sice neveřejné, ale pokud obec jako 
účastník řízení nenavrhne, aby bylo veřejné (vyhoví – pokud hrozí újma ostatním 
účastníkům, může se usnesením do spisu zamítnout). 
 

Připomínka č. 10 

Záměr výstavby HÚ může být veřejným zájmem jen tehdy, 
pokud jeho příprava proběhne za efektivní účasti dotčených 
obcí a občanů, transparentním způsobem a za poskytnutí 
adekvátních kompenzací. 

 

Neakceptováno, vysvětleno. 
 
Obecně je však možno poukázat na ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 458/2000 
Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon), který uvádí, že přenos elektřiny, 
přeprava plynu, distribuce elektřiny a distribuce plynu, uskladňování plynu, výroba 
a rozvod tepelné energie se uskutečňují ve veřejném zájmu. Důvodová zpráva 
k energetickému zákonu k tomu uvádí, že, cituji: „Některé specifikované činnosti 
v energetickém odvětví mají nejen strategický význam pro chod národního 
hospodářství a životní úroveň obyvatelstva, ale jejich narušení může být i 
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S tímto souvisí i požadavek, aby bylo zohledněno, že 
současná právní úprava nezohledňuje výjimečnost stavby 
HÚ. 

příčinou obecného ohrožení. Proto jsou tyto činnosti podřízeny zvláštnímu 
režimu stanovenému tímto zákonem.“ 
 
Z výše uvedeného je patrné, že označení činnosti (zde tedy stavba HÚ), která má 
nejen strategický význam pro chod národního hospodářství a životní úroveň 
obyvatelstva, ale jejíž narušení může být i příčinou obecného ohrožení (viz 
rovněž UV č. 485/2019 a závěry stálé pracovní skupiny Stálého výboru pro 
jadernou energetiku pro otázky týkající se bezpečnostních zájmů státu v oblasti 
jaderné energetiky), což ostatně výstavba HÚ nepochybně je, jako veřejným 
zájmem, není vázáno na to, zda příprava takové činnosti proběhne za efektivní 
účasti veřejnosti, transparentním způsobem či za poskytnutí adekvátních 
kompenzací. Energetický zákon předpokládá, že posledně jmenované je zajištěno 
dalšími právními předpisy, zejména zákonem o posuzování vlivů, stavebním 
zákonem, a dalšími. 

Rovněž je výše uvedeným konstatováním, tj. prohlášením činnosti za veřejný 
zájem, dostatečně zohledněna výjimečnost stavby HÚ.   

 

Připomínka č. 11 

Navrhovaný zákon by měl řešit celou problematiku 
vyhledávání, budování a provozování HÚ komplexně a 
zcela samostatně. Je to nutné zejména vhledem ke 
složitosti a případné míře nebezpečnosti a celkových 
dopadů na vybraný region. Navrhovaná podoba, která se 
hned zpočátku odvolává pouze na to, že má tento zákon 
řešit pouze jakoby doplnění atomového zákona, je zcela 
nedostačující. Požadujeme obecnější vymezení předmětu 
navrhovaného zákona. Návrh zákona musí obsahovat 
možnosti zapojení nad rámec správních řízení, jinak ho 
nelze považovat za dostatečný 

Odůvodnění: 

Takto vymezený důvod (tj. legislativní naplnění § 108 odst. 
4 atomového zákona) je nutné považovat za velmi 
omezující další přípravu návrhu zákona, neboť 
inkriminovaný § 108 odst. 4 atomového zákona nepokrývá 
zdaleka celou problematiku a neřeší všechny výhrady k 

Neakceptováno, vysvětleno. 
 
Setrváváme na stávající argumentaci obsažené v návrhu věcného záměru zákona 
a důvody a cíle navrhované právní úpravy vážeme výlučně na legislativní naplnění 
ustanovení § 108 odst. 4 zákona. 
 
Důvody pro shora uvedený postup spatřujeme v následujícím: 
 
1) Povaha ustanovení § 108 odst. 4 atomového zákona: 
  
Formulaci ustanovení § 108 odst. 4 atomového zákona nelze považovat za tzv. 
normativní odkaz ve smyslu čl. 45 odst. 4 Legislativních pravidel vlády, nýbrž je 
třeba považovat jej za nenormativní odkaz na jiný právní předpis ve smyslu čl. 
45 odst. 5 Legislativních pravidel vlády, který má však být v legislativní praxi 
využíván zcela výjimečně. 
 
Z uvedeného plyne, že bez ohledu na existenci citovaného ustanovení § 108 odst. 
4 atomového zákona se plně uplatní zásada lex specialis derogat generali, přičemž 
při neexistenci zvláštní právní úpravy je třeba postupovat podle právní úpravy 
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dosavadnímu postupu státu. Hovoří pouze o dílčích fázích 
procesu vyhledávání lokality - správních řízeních (stanovení 
průzkumných území a stanovení chráněného území, 
povolování stavby). Předkladateli zákona nic nebrání určit 
předmět tohoto návrhu zákona jakýmkoliv širším 
způsobem, když zároveň budou naplněny požadavky 
uvedeného § 108 odst. 4 atomového zákona. Předkladatelé 
připomínek požadují širší vymezení předmětu 
navrhovaného zákona a odmítají, aby všechny podané 
připomínky a budoucí diskuse o přípravě zákona byly 
testovány na to, zda směřují k naplnění§ 108 odst. 4 
atomového zákona a pokud ne, tak byly odmítány. 

Speciální zákon by měl řešit i další otázky související s 
přípravou úložiště, Jedná se zejména o tyto oblasti: 

a) zapojení obcí a veřejnosti nad rámec pouhé účasti 
ve správních řízeních, 

b) zakotvení procesu zužování a výběru lokalit do 
zákona, 

c) zakotvení odborných kritérií pro jednotlivé fáze 
procesu do zákona,  

d) definice kompenzací pro všechny fáze procesu 
zužování a výběru lokality, povolování a provozu 
stavby. 

Atomový zákon v citovaném ustanovení požaduje, aby 
speciální zákon řešil zejména postupy při vyhledávání 
lokality pro úložiště. Tedy měl by obsahovat speciální 
úpravu podmínek pro hlubinné úložiště v rámci správních 
řízení, která atomový zákon vyjmenovává). 

Návrh zákona obsahuje pouze dílčí změny zákonů, 
obsahující úpravu jednotlivých procesů, týkajících se 
vyhledávání a povolování HÚ. Tyto předpisy ovšem nejsou 
nijak vzájemně provázané, jednotlivé procesy nejsou na 
sebe navázané, nejsou vyřešeny sporné otázky. Z toho 
důvodu by měla být přijata komplexní úprava, která prováže 
jednotlivé procesy, odstraní všechny sporné otázky a zajistí 

obecné. Jinými slovy, pokud ustanovení § 108 odst. 4 obsahuje nenormativní 
odkaz na zvláštní zákon upravující určité postupy, pak je třeba vycházet z obecné 
právní úpravy obsažené zejména v zákoně o geologických pracích, v horním 
zákoně a v atomovém zákoně (popřípadě z jakéhokoliv dalšího předpisu, který by 
tuto problematiku v budoucnu upravil).  
 
Ustanovení § 108 odst. 4 atomového zákona lze rozdělit na celkem čtyři postupy, 
které mají být podle tohoto ustanovení stanoveny zvláštním zákonem: 

• postup při stanovení průzkumného území pro ukládání radioaktivního 
odpadu v podzemních prostorech,  

• postup při stanovení chráněného území pro ukládání radioaktivního 
odpadu v podzemních prostorech,  

• postup při povolování provozování úložiště radioaktivního odpadu  
• postup, jak zajistit respektování zájmů obcí, kterým náleží příspěvek z 

jaderného účtu dle § 117 odst. 1, a jejich občanů v těchto procesech. 
 

S ohledem na nenormativní charakter tohoto ustanovení tomu nelze rozumět tak, 
že je třeba přijmout nový zvláštní zákon upravující veškeré zde zmíněné 
postupy, když jednotlivé postupy jsou upraveny v následujících zvláštních 
zákonech: 
 
Postupy při stanovení PÚ pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních 
prostorech jsou upraveny v zákoně č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o geologických pracích“). 
 
Postupy při stanovení CHÚ ZZZK (za zvláštní zásah do zemské kůry je 
považováno rovněž zařízení pro ukládání radioaktivních a jiných odpadů v 
podzemních prostorech) jsou upraveny v zákoně č. 44/1988 Sb., o ochraně a 
využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„horní zákon“).  
 
Postupy při povolování provozování úložiště radioaktivního odpadu jsou kromě 
stavebního zákona upraveny v atomovém zákoně, neboť hlubinné úložiště je 
třeba považovat za jaderné zařízení ve smyslu § 3 odst. 2 písm. e) bod 6 
atomového zákona, přičemž pro provoz každého jaderného zařízení je nutné 
povolení SÚJB – viz § 9 odst. 1 písm. f) atomového zákona. Těmto procesům 
nevyhnutelně předchází také EIA, pro záměr úložiště radioaktivního odpadu 
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účinnou účast dotčených obcí, jakož i veřejnosti, v průběhu 
vyhledávání vhodné lokality a následného povolování 
výstavby.   

povinná, která s nimi vytváří komplex postupů při povolování provozování úložiště 
radioaktivního odpadu a stanoví také východiska pro uplatnění práv v navazujících 
řízeních. 
 
2) Výše uvedené - tj., že jednotlivé postupy směřující k vybudování HÚ jsou již 
upraveny ve zmíněných právních předpisech – již jednou konstatovala 
Meziresortní expertní skupina ve své zprávě/výstupu na Vládu ČR: „Expertní 
skupina tedy vyšla ze základní premisy, že pokud ustanovení § 108 odst. 4 
atomového zákona obsahuje nenormativní odkaz na zvláštní zákon upravující 
určité postupy, pak je třeba (při neexistenci takovéhoto zvláštního zákona 
upravujícího tyto postupy speciálně pro hlubinné úložiště) vycházet z obecné 
právní úpravy obsažené v zákoně o geologických pracích, v horním zákoně a v 
atomovém zákoně (popřípadě jakéhokoliv dalším předpisu, který by tuto 
problematiku v budoucnu upravil). V této souvislosti bylo tedy jednotlivým rezortům 
zadáno, aby provedly screening stávajících právních předpisů v jejich gesci, které 
mohou mít relevanci k § 108 odst. 4 atomového zákona. Konkrétně se měly 
jednotlivé rezorty zaměřit na tyto okruhy: (1) Je třeba v souvislosti s novým 
atomovým zákonem a jeho § 108 a s usnesením vlády měnit zákony v 
působnosti oslovených rezortů?, (2) Pokud ano, jaké stávající zákony je třeba 
měnit? Jak by bylo třeba modifikovat stávající zákony v případě přípravy lex 
specialis?, (3) Pokud ne, splňují již stávající zákony v současnosti požadavky 
§ 108 a jak?  
 
Na následujících zasedáních expertní mezirezortní skupiny rezorty 
prezentovaly svá stanoviska, z nichž jednoznačně vyplynulo, že stávající 
právní úprava je v kontextu § 108 odst. 4 atomového zákona č. 263/2016 Sb. 
dostačující a není třeba její úprava.“ 

Připomínka č. 12 

V důsledku nepřípustného zúžení předmětu navrhované 
úpravy pouze na provedení §108 odst. 4 atomového zákona 
se zákon omezuje pouze na obce, na jejichž území je 
stanoveno průzkumné území pro ukládání RAO v 
podzemních prostorech, nebo na jejichž území je 
stanoveno chráněné území pro ukládání RAO v 
podzemních prostorech, nebo na jejichž území je povoleno 

Neakceptováno, vysvětleno. 
 
Jde o spekulaci, neboť PÚ ZZZK bude nutno stanovit vždy; jen tak Správa získá 
informace potřebné pro další fáze procesu (tj. zejména pro stanovení CHÚ ZZZK), 
jak ostatně již ve věcech kasačních stížností podaných ze strany MŽP opakovaně 
konstatoval Nejvyšší správní soud (viz např. Rozsudek NSS č. 9 As 121/2018 - 
47).  



Stránka 17 (celkem 19) 

provozování HÚ (tj. obce, kterým dle platného atomového 
zákona náleží příspěvek z jaderného účtu). 

Dle této definice se tedy zákon a z něj plynoucí práva 
nebudou vztahovat na obce, které se účastní procesu 
vyhledávání a výběru lokality pro výstavbu HÚ, na jejichž 
území ovšem ve výsledku ke stanovení průzkumného 
území či chráněného území pro ukládání RAO nedojde. A 
to přesto, že na jejich území budou probíhat geologické 
výzkumy a tyto obce mohou být významně dotčeny.  

Připomínka č. 13 

Obce obecně nesouhlasí s argumentací věcného záměru 
zákona, že požadavek na respektování zájmů obcí a jejich 
občanů ve smyslu § 108 odst. 4 atomového zákona v řízení 
o povolení provozování hlubinného úložiště lze považovat 
díky vazbě na řízení podle stavebního zákona a na zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí za naplněný. 
 

Odůvodnění: 

Není zřejmé, v jaké časové souslednosti bude vyžadováno 
povolení SÚJB, stanovisko EIA a územní rozhodnutí, a to 
rovněž ve vztahu k etapizaci celého procesu. Dále zde 
nejsou žádným způsobem popsány vazby mezi 
povolováním podzemní a nadzemní části HÚ, a tudíž 
koordinace horního a stavebního práva. Pouhý odkaz na 
navazující řízení bez stanovení vazeb mezi jednotlivými 
řízeními je tak nedostatečný. Požadujeme, aby návrh 
zákona jasně stanovil, v jaké fázi procesu má být konáno 
řízení EIA, a to rovněž ve vztahu k řízením dle horního 
zákona týkajícím se podzemních částí HÚ. 
 

Neakceptováno, vysvětleno. 
 
Namítané skutečnosti vyplývají z dotčených právních předpisů. 
 
K provozování hlubinného úložiště je nutné projít celou řadou procesů, jejichž 
výsledkem jsou různá rozhodnutí nebo jiné závazné výstupy, umožňující tuto 
činnost. Jedná se zejména o procesy podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí) (dále také jen jako „zákon EIA“), a zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
Sektorově pak k těmto základním procesům přistupují další specifické procesy, 
jejichž účelem je ochrana zvláštních zájmů. K těm patří v případě hlubinného 
úložiště postupy podle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ovšem také podle 
dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, 
aj. Všechny tyto procesy a jejich výstupy jsou nezbytnou podmínkou k 
provozování hlubinného úložiště. 
 
Vzájemné vztahy těchto procesů a jejich souslednost pak stanoví přímo uvedené 
právní předpisy. Klíčový je zejména zákon o EIA, který v ustanovení § 5 výslovně 
uvádí, že posuzování zahrnuje zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení 
předpokládaných přímých a nepřímých významných vlivů provedení i neprovedení 
záměru na životní prostředí. Dále pak vyžaduje, aby se při posuzování záměru 
hodnotily vlivy na životní prostředí při jeho přípravě, provádění, provozování 
i jeho případné ukončení. Již z těchto formulací je zřejmé, že EIA musí být 
provedena před jakýmkoliv jiným řízením, neboť se zabývá i pouhou 
přípravou záměru. Zásadní je také institut navazujících řízení, upravený v § 9b a 
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násl. zákona EIA. Ten nejen svým názvem naznačuje, že jde o řízení následující 
až po EIA, ale zejména pravidlem stanoveným v § 9a odst. 3 zákona EIA, 
podle kterého je stanovisko (tj. výstup z EIA) podkladem pro vydání 
rozhodnutí v navazujících řízeních, jasně zakotvuje, že navazující řízení 
budou následovat až po provedení EIA. Mezi navazující řízení pak dle § 3 písm. 
g) tohoto zákona patří zejména řízení dle stavebního zákona, řízení dle horního 
zákona a jiná, výše zmíněná. Vzájemná souslednost EIA a stavebních či 
horních procesů je tedy legislativně přesně dána přímo zákonem o EIA. 
 
Co se týče rozhodnutí dle atomového zákona (např. povolení k umístění 
úložiště), ta jsou dle § 86 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, ale i jiných jeho 
ustanovení, v pozici tzv. podkladových rozhodnutí, která jsou přikládána k 
žádosti o vydání územního rozhodnutí, potažmo stavebního povolení. Musí 
být tedy vydána před tím, než je proces podle stavebního zákona zahájen. 
Obdobné je to i v dalších fázích životního cyklu. 
 
Zvláštní legislativa tedy stanoví jednoznačně, jaké je řetězení správních procesů a 
jejich rozhodnutí nebo jiných výstupů (EIA-sektorové zákony-stavební zákon). I v 
tomto případě pak platí, že nelze přebírat právní úpravu z jiných právních 
předpisů duplicitně do tohoto zákona (se všemi důsledky uvedenými výše), 
proto také není tato otázka detailněji v návrhu věcného záměru zákona řešena. Je 
ovšem možné k problému přistoupit metodicky a dotčenou veřejnost informovat a 
poučovat o fungování celé soustavy správních procesů formou rad, poučení a 
konzultací. 
 

Připomínka č. 14 (obsahově souvisí s připomínkou č. 3 a 
6): 

Skutečně efektivní může být účast na rozhodování jen 
tehdy, pokud obce či veřejnost mohou ovlivnit podobu 
podávané žádosti (o stanovení PÚ ZZZK nebo CHÚ ZZZK 
– pozn. SÚRAO) a to, zda v dané lokalitě vůbec bude 
proces pokračovat. To lze zajistit jedině uložením povinnosti 
SÚRAO vyžádat si před zahájením řízení souhlas 
dotčených obcí. Požadujeme, aby byla navržena 
podmínka souhlasu obce se stanovením průzkumného 
území na jejím území, a to v jednotlivých etapách tohoto 

Neakceptováno, vysvětleno. 
 
Ve svém důsledku se prakticky jedná o právo veta, a to ještě apriorní, bez ohledu 
na to, jaké jsou místní podmínky či zda bude do práva vetující osoby vůbec 
zasahováno. Správní orgán ani soud se tak nedostane vůbec k otázce vážení 
zájmů, protože k řízení vůbec nedojde. 
 
Žadatel o rozhodnutí je standardně v pozici osoby svobodně nakládající se 
svými právy a zájmy, zatímco při uplatnění tohoto institutu by ani neměl 
možnost se pokusit svůj záměr nechat posoudit správním orgánem. Jeho 
právo by bylo zcela závislé na neomezeném rozhodnutí jiné osoby, aniž by té byly 
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řízení či v další etapě procesu (etapizace výběru 
lokalit). 

Odůvodnění: 

Návrh zákona žádným způsobem nezohledňuje, že řízení o 
stanovení průzkumného území pro geologický průzkum je 
řízení návrhové, které se zahajuje na návrh žadatele. 
Žadatel pak při splnění zákonných podmínek má nárok na 
schválení žádosti. V které lokalitě se o stanovení 
průzkumných území žádá a jaké etapy a práce mají být 
prováděny, nebude obec jako účastník řízení schopna 
ovlivnit. Jediným způsobem, jak efektivně ochránit zájmy 
obce, je tak zakotvit podmínku, že spolu s žádostí o 
stanovení průzkumného území pro geologický průzkum 
lokality HÚ musí žadatel předložit rovněž souhlas obce, na 
jejímž katastrálním území má být průzkumné území 
stanoveno. 
 
V případě, že obci bude právní úpravou garantováno, že 
může nesouhlas s HÚ vyjádřit v další etapě řízení, bude 
více ochotna souhlasit se zařazením do prvních fází 
vyhledávání lokality pro HÚ. 
 

kladeny jakékoliv mantinely. Rovněž rozhodující orgán by byl zřejmě takovým 
souhlasem vázán, pakliže by vůbec bylo nějaké řízení zahájeno. 
 
Současně by takové právo nemělo žádnou analogii, neboť toto obcím nepřísluší 
ani při budování jiných zařízení nebo provozů na jejich území. Jako příklad lze 
uvést výstavbu dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 
elektronických komunikací, jak je předvídána v zákoně č. 416/2009 Sb., o urychlení 
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 
elektronických komunikací, tj. výstavba dálnic nebo silnic I. třídy, stavby a zařízení 
přenosové soustavy, přepravní soustavy, ropovodů a produktovodů, stavby 
výrobny elektřiny o celkovém instalovaném výkonu 100 MW a více, apod. 
 
Pro úplnost je třeba zmínit, že takové právo rovněž nepřísluší ani účastníkům 
v procesech upravených dle stavebního zákona nebo zákona EIA. Souhlas 
dotčeného vlastníka/účastníka není v těchto procesech konstruován jako nezbytný 
předpoklad (resp. nezbytný podklad) pro podání žádosti o realizaci záměru, ale 
pouze jako jedna ze skutečností, která je při hodnocení zkoumaného záměru 
posuzována, a to v ještě širších souvislostech s ostatními, právními předpisy 
chráněnými, veřejnými zájmy.  
 
Legislativní zásah, kterým by bylo vyhověno předmětné připomínce, by byl tak sto 
porušit princip rovnosti účastníků, neboť takové právo nepřísluší účastníkovi 
v žádném řízení zahajovaném na žádost, resp. na návrh jiného účastníka; taková 
právní úprava by byla nepochybně zhodnocena jako protiústavní a v dalším 
legislativním procesu odmítnuta. 
Tento postup je tak nepřípustný z obdobných důvodů, jako v případě absolutního 
veta vypořádaného výše v rámci připomínky č. 3. 
 

 


