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I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA 

 
 Název 

Zákon o zapojení dotčených obcí a jejich občanů do řízení směřujících k výběru 
lokality pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech a k povolení 
provozování úložiště radioaktivních odpadů. 
 

 Důvod předložení a cíle 

1.2.1. Definice problému 

Dne 1. ledna 2017 nabyl účinnosti zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „atomový zákon“), který ve svém ustanovení § 108 odst. 4 
předpokládá existenci zvláštního zákona upravujícího respektování zájmů obcí 
a jejich občanů do určitých procesů souvisejících s vyhledáváním lokality pro ukládání 
radioaktivního odpadu v podzemních prostorech (dále jen „úložiště“), jakož i při samotném 
povolování provozu úložiště:  

„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 a postup, jak zajistit respektování zájmů obcí, kterým 
náleží příspěvek z jaderného účtu dle § 117 odst. 1, a jejich občanů v těchto 
procesech, stanoví zvláštní zákon.“ 

Bez ohledu na datum nabytí účinnosti atomového zákona do dnešního dne nedošlo 
k legislativnímu naplnění tohoto ustanovení.      

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:  

„Nenormativního odkazu na jiný právní předpis se v ustanovení právního předpisu používá 
zcela výjimečně, například je-li to odůvodněno potřebou komplexnosti obsahu právní 
úpravy. Odkazuje-li se tímto způsobem na jiný právní předpis, použijí se slova „jiný právní 
předpis“ doplněná popřípadě odkazem na poznámku pod čarou, v níž se uvede úplná citace 
tohoto jiného právního předpisu nebo jeho ustanovení.“ 

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 obecné. Jinými 
slovy, pokud ustanovení § 108 odst. 4 obsahuje nenormativní odkaz na zvláštní zákon 
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upravující určité postupy, pak je třeba při neexistenci takového zvláštního zákona 
upravujícího tyto postupy speciálně pro úložiště třeba vycházet z obecné právní 
úpravy obsažené zejména v zákoně č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o geologických pracích“), v zákoně č. 44/1988 
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „horní zákon“) a v atomovém zákoně (popřípadě z jakéhokoliv dalšího předpisu, 
který by tuto problematiku v budoucnu upravil). 
  
S ohledem na výše uvedené závěry bylo nutné v první řadě posoudit, zda stávající právní 
předpisy upravující jednotlivé postupy již naplňují požadavky na respektování zájmů obcí 
a jejich občanů v zde vyjmenovaných postupech, či nikoliv. Pouze v případě těch procesů, 
u kterých bude učiněn závěr, že stávající úprava zapojení obcí a jejich občanů je 
nedostatečná, je třeba za účelem naplnění požadavků § 108 odst. 4 atomového zákona 
přijmout speciální zákon.   

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 průzkumného území pro ukládání radioaktivního odpadu 
v podzemních prostorech jsou upraveny v zákoně o geologických pracích. 
 
Postupy při stanovení chráněného území pro zvláštní zásah do zemské kůry (za zvláštní 
zásah do zemské kůry je považováno rovněž zařízení pro ukládání radioaktivních a jiných 
odpadů v podzemních prostorech) jsou upraveny v horním zákoně.  
 

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 Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost (dále jen „SÚJB“) – viz § 9 odst. 1 písm. f) atomového zákona.  
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Co se týká postupu, „jak zajistit respektování zájmů obcí, kterým náleží příspěvek 
z jaderného účtu dle § 117 odst. 1, a jejich občanů v těchto procesech“, lze opět uvést, 
že právní úprava postavení obcí a jejich občanů se liší podle typu jednotlivých 
procesů:  
 

 Podle § 4a odst. 2 zákona o geologických pracích je respektování zájmu obcí, resp. 
jejich zapojení, zohledněno tím, že účastníkem řízení o stanovení průzkumného 
území je kromě žadatele též obec, na jejímž území je návrh průzkumného území 
nebo jeho část situována. 

 V řízení o stanovení chráněného území pro zvláštní zásah do zemské kůry je možné 
vzhledem k požadavku zapojení dotčených obcí s ohledem na § 34 odst. 2 horního 
zákona ve spojení s § 17 odst. 3 horního zákona konstatovat, že obec účastníkem 
tohoto správního řízení není. Jediným účastníkem tohoto správního řízení je 
žadatel o stanovení chráněného území pro zvláštní zásah do zemské kůry. 

 Jediným účastníkem správního řízení o povolení provozování hlubinného úložiště, 
stejně jako všech ostatních povolovacích řízení podle atomového zákona, je 
v souladu s § 19 odst. 1 atomového zákona žadatel o příslušné povolení.  

 
Pokud je v ustanovení § 108 odst. 4 atomového zákona odkazováno na „respektování 
zájmů obcí, kterým náleží příspěvek z jaderného účtu dle § 117 odst. 1, a jejich občanů“, 
pak se jedná o obce, na jejichž katastrálním území je 
 

 stanoveno průzkumné území pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních 
prostorech,  

 stanoveno chráněné území pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních 
prostorech,  

 povoleno provozování úložiště radioaktivního odpadu.  

 
Je třeba konstatovat, že při naplňování tohoto ustanovení narážíme na problém, neboť 
citované ustanovení není z legislativně technického hlediska vhodně formulováno, když 
zároveň nelze při jeho naplňování z důvodu jeho nejednoznačnosti vycházet z úmyslu 
zákonodárce zachyceného v důvodové zprávě. Citované ustanovení totiž nebylo 
v původním vládním návrhu nového atomového zákona vůbec zahrnuto (viz sněmovní tisk 
560/0 ze dne 31. 7. 2015), ale bylo doplněno na základě pozměňovacího návrhu 
obsaženého v usnesení výboru pro životní prostředí č. 88 z 29. schůze Poslanecké 
sněmovny konané dne 4. 2. 2016. V důvodové zprávě k atomovému zákonu tedy není 
citované ustanovení vůbec zmíněno. 

Dalším problémem, na který při naplňovaní tohoto ustanovení narážíme, je skutečnost, že 
spojení - postup, jak zajistit respektování zájmů obcí, kterým náleží příspěvek 
z jaderného účtu dle § 117 odst. 1 atomového zákona, a jejich občanů v procesech 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBPQBSG8G)



 
  Stránka 7 z 55 

uvedených v § 108 odst. 4 atomového zákona - není v žádném předpise, který je součástí 
právního řádu České republiky, nijak definován. To přímo souvisí s již výše uvedenými 
historickými souvislostmi s přijetím atomového zákona. Z hlediska cíle, kterého má být tímto 
návrhem věcného záměru zákona dosaženo, je podstatné pokusit se alespoň obecně 
interpretovat slovní spojení „respektování zájmů“. 

Obecně tak lze pod slovním spojením „respektování zájmů“ rozumět zajištění 
dostatečné míry participace s přihlédnutím k povaze konkrétního procesu. Ve spojení 
s cílem tohoto návrhu věcného záměru zákona pak tedy „respektováním zájmů“ rozumíme, 
resp. pod něj můžeme podřadit, participaci obcí a občanů uvedených v  § 108 odst. 4 
atomového zákona na, případně v, procesech uvedených tamtéž. 
 
Na základě provedené interpretace slovního spojení „respektování zájmů“ je nyní na místě 
určit, jaká míra participace je žádoucí, aby mohlo být konstatováno, že jsou zájmy 
výše uvedených obcí a občanů respektovány. 
 
Míra a způsob participace obce a občanů se liší podle povahy procesu, který probíhá. V této 
souvislosti je třeba rozlišovat především správní řízení  - tedy postup, jehož výsledkem 
je vydání správního rozhodnutí jako individuálního správního aktu - a vydávání 
opatření obecné povahy, tedy aktu s konkrétně určeným předmětem a s obecně 
vymezeným okruhem adresátů.  
 
Ve správním řízení jsou pak způsoby participace vymezeny zejména v § 36 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jako např. 
možnost navrhovat důkazy a činit jiné návrhy v průběhu řízení, vyjádřit v řízení stanovisko, 
apod., ale i v dalších ustanoveních správního řádu. 
 
Příkladem takového dalšího ustanovení je § 42 správního řádu, který upravuje institut 
podnětu. Tento institut slouží k tomu, aby se správní orgán dozvěděl o skutečnostech, na 
základě kterých lze zahájit správní řízení z moci úřední. Pro úplnost můžeme zmínit i 
ustanovení § 81 správního řádu upravující právo podat proti rozhodnutí odvolání 
 
Způsoby participace v procesu vydávání opatření obecné povahy pak vyplývají z § 172 
správního řádu. Jedná se o instituty připomínek a námitek.  
 
Podle § 172 odst. 4 správního řádu může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy 
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit k návrhu opatření obecné 
povahy u správního orgánu písemné připomínky. 
 
Podle § 172 odst. 5 správního řádu pak (pouze) vlastníci nemovitostí, jejichž práva, 
povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením 
obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné 
zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu 
opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 
dnů ode dne jeho zveřejnění. Připomínky tak, na rozdíl od námitek, může podat každý. 
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Rozdíl oproti námitkám spočívá v tom, že o námitkách musí správní orgán rozhodnout. 
Připomínky správní orgán bere na vědomí, ale nemá povinnost o nich rozhodnout.  
 
Výše uvedené však nelze chápat tak, že by i v procesu vydání opatření obecné povahy byli 
nějací účastníci řízení. Pojem účastníků řízení je totiž pojem, který je vyhrazen správnímu 
řízení, v procesu vydávání opatření obecné povahy užívá správní řád obecnějšího pojmu 
dotčené osoby. Nelze rovněž zaměňovat charakter námitek podávaných ve správním řízení 
- a to ať již ve významu institucionálního (např. námitka podjatosti podle § 14 odst. 3 
správního řádu, opravného prostředku podle § 117 správního řádu, atd.), tak i obecně ve 
významu pojmu námitky, jako argumentu pro zpochybnění i popření tvrzení, či postoje, 
druhé strany, v tomto případě tedy správního orgánu – a námitek podávaných v procesu 
vydávání opatření obecné povahy. 
 
K samotnému provozování hlubinného úložiště je nutné projít celou řadou správních řízení, 
jejichž výsledkem jsou různá rozhodnutí nebo jiné závazné výstupy, umožňující tuto 
činnost, nikoliv akty s konkrétně určeným předmětem a s obecně vymezeným 
okruhem adresátů  
 
Z tohoto důvodu není dále uvažováno o způsobech participace dotčených obcí a 
občanů v procesu vydávání opatření obecné povahy. Dále jsou tak uvažovány pouze 
způsoby participace ve správním řízení. 
 
Ačkoliv se tak na první pohled může jevit institut připomínek v rámci správních řízení - 
vedoucích k samotnému provozování hlubinného úložiště - jako nejvhodnější nástroj, jak 
mohou obce a občané participovat na procesech dle § 108 odst. 4 atomového zákona, je 
nutné - vzhledem k cíli, kterého má být tímto návrhem věcného záměru zákona 
dosaženo - konstatovat, že tomu tak není.  
 
Pokud by totiž bylo umožněno, aby každý mohl v jednotlivých správních řízení vedoucích k 
samotnému provozování hlubinného úložiště dávat připomínky, pak je sporné, zda by, 
vzhledem k právě popsanému charakteru tohoto institutu a charakteru správního řízení jako 
takového, bylo možno uzavřít, že tímto institutem je naplněna taková míra participace, 
že je možno konstatovat, že jsou zájmy výše uvedených obcí a občanů respektovány.  
 
I z tohoto důvodu a rovněž vzhledem k cíli tohoto návrhu věcného záměru zákona lze 
konstatovat, že existují jiné právní instituty v rámci správního řízení, u nichž je míra 
participace taková, že je možno konstatovat, jsou zájmy výše uvedených obcí a občanů 
respektovány, a to efektivně respektovány.  
 
Za institut s vysokou a efektivní mírou participace tak lze zcela jistě považovat institut 
účastenství. Podle § 36 správního řádu jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit 
jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, dále mají právo vyjádřit v řízení 
své stanovisko. Před vydáním rozhodnutí musí být účastníkům dána možnost vyjádřit se k 
podkladům rozhodnutí. Z dalších právních předpisů (jejichž citace a předmět úpravy je 
uveden níže v textu) vyplývá, že účastníci mají právo činit vyjádření a vznášet námitky, 
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a to ve smyslu/charakteru námitek podávaných ve správním řízení. Mezi významné 
procesní právo patří rovněž možnost podat odvolání proti rozhodnutí v první instanci, které 
má odkladný účinek. 
 
Tomuto, jak bude vysvětleno níže, však nelze rozumět automaticky tak, že jen a pouze 
účastenství výše uvedených obcí za současného účastenství občanů těchto obcí 
v procesech dle § 108 odst. 4 atomového zákona lze jako jediné považovat za jedinou 
míru participace, u které by bylo možno konstatovat, že u ní jako jediné jsou zájmy 
výše uvedených obcí a občanů respektovány.  
 

Participace výše vedených občanů na procesech dle § 108 odst. 4 atomového zákona je 
totiž zajištěna prostřednictvím společného územního a stavebního řízení včetně 
posuzování vlivů na životní prostředí, a současně prostřednictvím zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) 
– nezaměňovat pojmy veřejnost – občan a obec. Je to dáno tím, že záměr hlubinného 
úložiště bude mít vždy vztah či spojitost k území obce, jejíž imanentní personální složku 
tvoří právě její občané. Tzn., že participace občanů je v předmětných procesech 
zajištěna prostřednictvím participace obce v těchto procesech. 
 
V případě občanů obcí je sice volené zastupitelstvo zástupcem politickým, nicméně s jasně 
definovanými úkoly jednání ve prospěch voliče, podobně jako ve vztahu zmocnitel – 
zmocněnec. V této souvislosti lze poukázat na § 2 odst. 2 zákona o obcích, podle něhož 
obec zejména pečuje o potřeby svých občanů a při plnění úkolů chrání též veřejný 
zájem, nebo na § 35 zákona o obcích, 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 § 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. o 
místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, i když 
problematická může být tato otázka ve vztahu k procesu vyhledání lokality pro hlubinné 
úložiště 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. § 49 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). 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. V rámci veřejného ústního jednání, tj. za účasti občanů, bude 
obec zastupující zájmy svých občanů jako účastník uplatňovat své právo na 
vyjádření, na navrhování důkazů apod. 
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Zcela zásadním je v této souvislosti argument, že ve správních řízeních vedoucích k 
samotnému provozování hlubinného úložiště – ani v řízení o stanovení průzkumného 
území pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech ani v řízení o stanovení 
chráněného území pro zvláštní zásah do zemské kůry - nejde primárně o 
subjektivní práva jednotlivých občanů, ale o rozhodování koncepčního charakteru. O 
subjektivních právech jednotlivých občanů je pak rozhodováno v řízení o posuzování vlivů 
na životní prostředí, případně v řízení stavebním, na kterých občané participují již podle 
stávající právní úpravy (viz. dále).  
 
Z tohoto důvodu je tedy navrhovaný způsob zapojení občanů jednoznačně 
nejefektivnější, než aby každý jednotlivý občan byl sám účastníkem řízení vedeného 
v procesech uvedených v § 108 odst. 4 atomového zákona. Navrhovaným postupem 
tak dojde k zapojení občanů do vedených řízení. 
 
Jako negativní důsledek řešení, kdy by každý jednotlivý občan byl sám účastníkem řízení 

vedeného v procesech uvedených v § 108 odst. 4 atomového zákona, je možno zmínit to, 

že by permanentně hrozil nezákonný postup ze strany správního úřadu a zároveň 
účastníků (zde tedy i obce), kdy podle § 45 odst. 1 správního řádu je účastník povinen 
označit další jemu známé účastníky. Podle § 47 správního řádu je správní orgán povinen o 
zahájeném řízení uvědomit bez zbytečného odkladu všechny jemu známé účastníky. Pokud 
v průběhu řízení dojde např. k odstěhování či přistěhování nového občana, nemění to nic 
na povinnosti správního orgánu okruh účastníků zjišťovat a správně vymezit 
v průběhu celého řízení.  
 
Pro úplnost je třeba uvést i to, že by současně nebylo možno jasně definovat okruh 
potenciálních účastníků řízení ve smyslu § 27 odst. 2 a 3 správního řádu.     
  
Jednak není zcela zřejmé, kdo by měl být v rámci široké veřejnosti účastníkem řízení, tedy 
zda všichni, kdo v určité obci skutečně žijí (obyvatelé dotčené obce), pouze vlastníci 
nemovitostí, pouze občané obce (tedy státní občané ČR přihlášení v obci k trvalému pobytu) 
apod., to vše s vědomím toho, že účastenství je v rámci správního práva pojímáno 
materiálně s tím, že účastníku řízení musí svědčit určitý hmotněprávní základ 
účastenství.  
  
Dalším navazujícím problémem je určení toho, kdo z obecně vymezeného okruhu účastníků 
řízení splňuje předpoklady účastenství v konkrétním čase a místě a je tedy 
účastníkem konkrétního správního řízení. Problém začíná u žadatele, který má dle § 45 
odst. 1 správního řádu povinnost označit jemu známé účastníky řízení. Tedy v zásadě by 
tak měl již žadatel povinnost zjišťovat, kdo je při zahájení řízení obyvatelem dotčené 
obce a v rámci žádosti jej označit. Avšak krom toho, že takový proces zjišťování může 
trvat poměrně dlouho, může být žadateli jako soukromé osobě ze strany obyvatel obce 
zcela po právu odepřeno poskytnutí vlastních osobních údajů (ostatně žadatel by je 
neměl ani vyžadovat). Problém se tak přesouvá na stranu správního orgánu, který má ve 
smyslu § 47 správního řádu povinnost uvědomit o zahájení řízení všechny jemu známé 
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účastníky řízení s tím, že je povinností správního orgánu účastníky aktivně zjišťovat, a to po 
celou dobu správního řízení.  
 
Konečně je třeba v této souvislosti zmínit, že problémem pak může být způsob, jak zajistit 
v případě několika set či spíše několika tisíc fyzických osob jako účastníků, aby bylo 
jejich účastenství zajištěno po celou dobu, po kterou budou podmínky pro účastenství 
splňovat. Jak bylo uvedeno, je povinností správního orgánu průběžně po celou dobu 
řízení zjišťovat, zda předpoklady účastenství u stávajících účastníků trvají, resp. zda 
tyto předpoklady nevznikly na straně někoho, kdo účastníkem řízení doposud nebyl. 
Nelze si však představit, že správní orgán bude reálně u uvedeného počtu účastníků 
schopen uvedené povinnosti dostát, přičemž případný opomenutý účastník 
představuje zásadní vadu řízení, která vede pravidelně k nezákonnosti vlastního 
rozhodnutí.  
 
Správní orgán by tak prakticky nečinil nic jiného, než zjišťoval a ověřoval okruh účastníků, 
vyrozumíval nové účastníky řízení, atd. Ve svém důsledku by tak došlo k paralýze celého 
procesu, potažmo k situaci odepření rozhodnutí, byť právě rozhodnutí je smyslem 
celého správního řízení. Institut účastenství má směřovat k plnění úkolů veřejné 
správy v duchu právního státu, přičemž je nutné zdůraznit, že smyslem správního 
řízení je autoritativně rozhodnout o konkrétních právech či povinnostech konkrétně 
určené osoby. Bylo by absurdní vytvářet takovou právní konstrukci zvláštní úpravy 
správního řízení (zde tedy v procesech uvedených dle § 108 odst. 4 atomového zákona, 
která bude akcentovat problematiku neopodstatněně široce pojímaného účastenství 
v takovém správním řízení na úkor podstaty takového řízení a jeho smyslu, kterýžto 
přístup by vedl vzhledem k výše uvedeným problémům k jejich popření.    
 
Z těchto důvodů je důležité vymezit okruh účastníků tak, aby tento maximálně odrážel 
materiální pojetí institutu účastenství, zajistil možnost široké veřejnosti být o procesu 
informován a zprostředkovaně se k tomuto procesu vyjádřit prostřednictvím 
volených zástupců, tedy zastupitelstva obce či jím pověřené osoby, která bude účastníkem 
řízení vždy. Navrhovaný způsob zapojení občanů tyto požadavky naplňuje a je tedy 
jednoznačně nejefektivnější.  
 
Navrhovaný způsob zapojení obcí a občanů do procesu dle § 108 odst. 4 atomového 
zákona, resp. míru participace tímto předvídanou, lze hodnotit jako takovou, aby 
mohlo být konstatováno, že jsou zájmy obcí a jejich občanů respektovány. S ohledem 
na tuto skutečnost tak již nebyly zvažovány jiné varianty, jak by uvedené obce a občané 
mohly ještě participovat na uvedených procesech, neboť tyto byly shledány, jako 
nevyhovující cíli, který má být tímto návrhem věcného záměru sledován, tj. účelné 
respektování zájmů uvedených obcí a občanů v procesech dle § 108 odst. 4 atomového 
zákona. 
 
Z výše uvedeného tedy plyne, že podle stávající právní úpravy je respektování zájmů obcí, 
resp. jejich zapojení, zohledněno v řízeních o stanovení průzkumného území pro ukládání 
radioaktivního odpadu v podzemních prostorech, kde je zakotveno účastenství obcí. Pokud 
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se respektování zájmů občanů těchto obcí týče, pak lze podotknout, že pojem 
„respektování zájmů těchto občanů ve zvláštním zákoně" je v současné době předmětem 
výkladů, zda-li je respektování (případně participace) již pokryto stávající úpravou, či nikoliv. 
I v případě, že by byl přijat výklad, že nelze hovořit o přímé právní úpravě respektování 
zájmů těchto občanů ve zvláštním zákoně, nelze jednoznačně říci, že by v současné 
právní úpravě úplně absentovalo, potažmo by tato rezignovala na úpravu postupů, 
jak respektovat zájmy těchto občanů, resp. na úpravu postupů jejich zapojení do 
procesů uvedených v ustanovení § 108 odst. 4 atomového zákona. 
. 
 
S ohledem na výše uvedené je tedy možné definovat problém, který má být návrhem 
věcného záměru řešen, tak, že se jedná o problém spočívající v omezeném legislativním 
naplnění ustanovení § 108 odst. 4 atomového zákona ve stávajících právních 
předpisech (bez ohledu na skutečnost, že toto ustanovení vykazuje z legislativně 
technického hlediska závažné nedostatky).  
 
Tento věcný záměr směřuje 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.  
 
Vedle omezeného naplnění § 108 odst. 4 atomového zákona je třeba za další problém 
považovat skutečnost, že v určité fázi procesu výběru lokality (jedná se o sérii správních 
řízení a jiných procesů) chybí zapojení Vlády České republiky (dále jen „Vláda ČR“) jako 
vrcholného orgánu moci výkonné, jejímž zapojením bude posílena legitimita tohoto 
výběru. To znamená, že v právních předpisech chybí úprava postupů, na jejímž základě by 
se v určité fázi výběru lokality přesně stanoveným způsobem zapojila do tohoto procesu 
Vláda ČR, a to nad rámec standardních správních postupů. Rovněž tento nedostatek má 
být návrhem věcného záměru řešen.  

 

1.2.2. Identifikace dotčených skupin 

Dotčenými skupinami jsou v daném případě obce definované v § 108 odst. 4 atomového 
zákona, tedy obce, kterým náleží příspěvek z jaderného účtu dle § 117 odst. 1 atomového 
zákona, a jejich občané.  
 
1.2.3. Popis cílového stavu 

Jako cílový stav lze popsat situaci, kdy bude legislativně naplněno ustanovení § 108 odst. 
4 atomového zákona, tedy bude dostatečně legislativně upraveno respektování zájmů obcí, 
kterým náleží příspěvek z jaderného účtu dle § 117 odst. 1 atomového zákona, a jejich 
občanů v následujících postupech: 
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 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.  

  
 
1.2.4. Popis existující vládní politiky pro danou oblast 

V souladu s § 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. O koncepci 
nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem, jejím vyhodnocení 
a aktualizaci informuje MPO Evropskou komisi. 
 
V souladu s § 108 odst. 1 atomového zákona zpracovalo MPO aktualizaci předchozí 
„Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a s vyhořelým jaderným palivem v ČR" přijaté 
usnesením Vlády ČR č. 487/2002 dne 15. května 2002, přičemž aktualizovaná „Koncepce 
nakládání s radioaktivními odpady a s vyhořelým jaderným palivem v ČR“ byla schválena 
usnesením Vlády ČR č. 852/2017 ze dne 29. listopadu 2017, resp. po doplnění výtek 
Evropské komise usnesením Vlády ČR č. 597/2019 ze dne 26. srpna 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 bude RAO a VJP nepřijatelné do přípovrchových 
úložišť skladováno 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.  

 

 Budou sledovány a vyhodnocovány možnosti vedoucí ke snížení objemu 
a radiotoxicity VJP.  
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 Do procesu přípravy úložišť RAO a VJP bude zapojena veřejnost, které bude dána 
možnost zúčastnit se při naplňování jednotlivých etap přípravy. Výběr lokality 
pro hlubinné úložiště bude založen na partnerství Správy úložišť radioaktivních 
odpadů (dále jen „SÚRAO“) s dotčenými obcemi. 

 
V bodě 5.3. Koncepce je rekapitulována dosavadní snaha o zapojení obcí do procesu 
výběru lokality hlubinného úložiště formou vytvoření „Pracovní skupiny pro dialog 
o hlubinném úložišti“, jež zahrnovala kromě zástupců státu i zástupce obou parlamentních 
komor, zástupce všech uvažovaných lokalit a zástupce nevládních organizací.  
 
Dle Koncepce je i přes nastalé problémy s funkčností Pracovní skupiny do budoucna 
důležité „zajistit na státu nezávislou činnost, vyjasnit mechanismus zpracování výsledků 
práce a umožnit rozšíření působnosti Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti - 
podpořit lokální pracovní skupiny na užším počtu lokalit.“ Pro zajištění nezávislé činnosti 
Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti je nutné zajistit odpovídající finanční 
prostředky, a to jak pro činnost Pracovní skupiny (nezávislé komise) tak i jejích podskupin 
přímo v lokalitách. 
 
Koncepce dále obsahuje v bodě 5.4. doporučení, aby byl aktualizován legislativní návrh pro 
posílení postavení obcí při výběru lokality hlubinného úložiště a předložen ke schválení 
Vládě ČR.  
 
Koncepce v bodě 8.7. obsahuje koncepční cíle a první milníky týkající se přípravy 
hlubinného úložiště:  
 

 Vybrat minimálně 2 vhodné kandidátní lokality pro hlubinné úložiště se stanoviskem 
dotčených obcí a předložit Vládě ČR ke schválení. 

 Připravit projektovou a bezpečnostní dokumentaci k vydání rozhodnutí o finální 
lokalitě (se souhlasem obcí) a podat žádost o územní ochranu vybrané lokality (rok 
2025). 

 Zahájit výstavbu podzemní laboratoře ve finální lokalitě (rok 2030). 

 Zahájit výstavbu hlubinného úložiště (rok 2050). 

 Zahájit provoz hlubinného úložiště (rok 2065). 

 
1.2.5. Přehled právních předpisů, k nimž se věcný záměr váže. 

Mezinárodní úmluvy 
 

a) Společná úmluva o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o 
bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady z roku 1997 (sdělení o přijetí 
úmluvy bylo zveřejněno ve Sbírce mezinárodních smluv 2012, částka 2, pod 
číslem 3/2012) (dále jen „Úmluva“) 
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Tato mezinárodní úmluva byla přijata pod gescí Mezinárodní agentury pro atomovou energii 
(Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 40 odst. 1 dne 18. června 2001, tímto 
dnem vstoupila v platnost podle odst. 2 téhož článku i pro Českou republiku) s cílem 
celosvětově dosáhnout a udržovat vysokou úroveň bezpečnosti při nakládání s RAO a VJP 
cestou posílení národních opatření a mezinárodní spolupráce, včetně případné technické 
spolupráce vztahující se k bezpečnosti.  
 
Cílem Úmluvy je dále 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 a zabránit haváriím s radiologickými následky a zmírnit jejich 
následky, pokud takové nastanou v průběhu kterékoliv fáze nakládání s RAO nebo VJP.  
 
Ohledně zapojení veřejnosti či obcí do řízení vedoucích k umístění úložiště Úmluva ničeho 
nestanoví, ovšem obsahuje povinnost státu vést konzultace s ostatními smluvními stranami 
Úmluvy (rozumí se státy), pokud by je umístění úložiště mohlo ovlivnit, jakož i povinnost 
poskytování obecných údajů o úložišti těmto smluvním stranám na jejich žádost za účelem 
vyhodnocení dopadu na jejich území z hlediska bezpečnosti. Úmluva dále stanoví povinnost 
zpřístupňování informací o bezpečnosti takového zařízení veřejnosti.  
 
Právní předpisy Evropské unie:  
 

b) 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“). 
 

Směrnice stanoví rámec Společenství pro zajištění odpovědného a bezpečného nakládání 
s RAO a VJP s cílem zabránit nepřiměřenému zatížení budoucích generací. Směrnice 
v bodě 31 preambule stanoví požadavek transparentnosti při nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem, přičemž transparentnost by měla být zaručena tím, že se 
v souladu s vnitrostátními a mezinárodními závazky zajistí účinná informovanost veřejnosti 
a možnost zapojení všech zúčastněných stran, včetně místních orgánů a veřejnosti, do 
procesu rozhodování. Podle čl. 10 odst. 2 Směrnice se členské státy zavázaly zajistit, aby 
veřejnost měla v souladu s vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními 
závazky potřebnou příležitost účinně se účastnit procesu rozhodování týkajícího se 
nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Směrnice stanovuje, že 
každý členský stát zajistí provádění svého vnitrostátního programu pro nakládání 
s radioaktivními odpady a s VJP, který se vztahuje na všechny druhy těchto odpadů, 
spadající do jeho pravomoci a na všechny fáze nakládání s RAO a VJP od jejich vzniku po 
uložení. Členské státy měly za povinnost transponovat Směrnici do národních právních 
řádů, a to nejpozději do 23. srpna 2013.  
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Podle č. 14 odst. 1 Směrnice poprvé do 23. srpna 2015 a poté každé tři roky předkládají 
členské státy Komisi zprávu o provádění této Směrnice, přičemž využívají přezkum 
a podávání zpráv podle Úmluvy. 
 
Podle zveřejněných pokynů členským státům k aplikaci čl. 14 odst. 1 Směrnice („Guidelines 
for Member States reporting on Article 14.1 of Council Directive 2011/70/Euratom“) 
vydaných European Nuclear Safety Regulators Group (Skupina evropských dozorných 
orgánů pro jadernou bezpečnost, dále jen „ENSREG“) by předkládaná národní zpráva měla 
obsahovat popis právních ustanovení, která stanoví požadavky na zpřístupnění informací 
veřejnosti, pracovníkům a dalším zúčastněným stranám o nakládání s RAO a VJP, včetně 
umožnění účinné účasti veřejnosti na rozhodovacím procesu týkajícím se nakládání s RAO 
a VJP. 
 
 
Vnitrostátní právní předpisy - zákony 
 

c)  atomový zákon 
 
Uvedený zákon v souladu s § 1 odst. 1 zapracovává příslušné předpisy Evropského 
společenství pro atomovou energii (dále jen „Euratom“) a Evropské unie, zároveň navazuje 
na přímo použitelné předpisy Euratomu a Evropské unie a upravuje mj. nakládání s RAO 
a VJP - viz § 1 odst. 1 písm. c) atomového zákona.  
 
 

d) horní zákon 
 

Uvedený zákon stanovuje zásady ochrany a hospodárného využívání nerostného bohatství, 
zejména při vyhledávání a průzkumu, otvírce, přípravě a dobývání ložisek nerostů, úpravě 
a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, jakož i bezpečnosti 
provozu a ochrany životního prostředí při těchto činnostech. 
 
 

e) zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 
správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hornické činnosti“) 
 

Uvedený zákon upravuje podmínky pro provádění hornické činnosti a činnosti prováděné 
hornickým způsobem, podmínky pro nakládání s výbušninami a s výbušnými předměty, 
podmínky pro bezpečné provozování podzemních objektů, podmínky pro provádění 
hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, organizaci a působnost 
orgánů státní báňské správy. Zákon se též vztahuje na výbušniny, pokud přešly z držení 
ozbrojených sil, bezpečnostních sborů, zpravodajských služeb České republiky, Hasičského 
záchranného sboru České republiky nebo Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva do 
držení organizací oprávněných s výbušninami nakládat podle tohoto zákona. 
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f) zákon o geologických pracích 
 
Uvedený zákon upravuje podmínky pro projektování, provádění a vyhodnocování 
geologických prací, jejich kontrolu a sankce. 
 
 

g) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 

 
Uvedený zákon upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly územního 
plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního plánování, 
vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území, možnosti sloučení 
postupů podle tohoto zákona s postupy posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, 
podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci územně 
plánovací činnosti a kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost, ve věcech 
stavebního řádu zejména povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, 
užívaní a odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů, postavení 
a oprávnění autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních úřadů, povinnosti 
a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb. Proces přijetí nového stavebního 
zákona bude v rámci přípravy paragrafového znění zákona sledován.  
 

h) zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů“) 

 
Uvedený zákon upravuje posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen 
„posuzování vlivů na životní prostředí") a postup fyzických osob, právnických osob, 
správních orgánů a územních samosprávných celků (obcí a krajů) při tomto posuzování. 
Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry 
a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. Účelem 
posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní odborný podklad pro vydání 
rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů, a přispět tak 
k udržitelnému rozvoji společnosti. 
 
 
Vnitrostátní právní předpisy – podzákonné předpisy 
 

i) vyhláška 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  

 
Tato vyhláška v souladu s § 1 písm. a) – d) upravuje mj.:  

 technické požadavky na zařízení pro pracoviště, kde se nakládá s radioaktivním 
odpadem, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBPQBSG8G)



 
  Stránka 18 z 55 

 postup pro shromažďování, třídění, zpracování, úpravu, skladování a ukládání 
radioaktivního odpadu, 

 způsob provádění uzavření úložiště radioaktivního odpadu, 

 požadavky na obsah dokumentace pro povolení nakládání s radioaktivním odpadem 
a jednotlivých etap vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. 
kategorie nebo pracoviště IV. kategorie. 

 
j) vyhláška č. 378/2016 Sb., o umístění jaderného zařízení  

 
Tato vyhláška v souladu s § 1 zapracovává příslušné předpisy Euratomu a upravuje 

 výčet vlastností území k umístění jaderného zařízení posuzovaných z hlediska jejich 
způsobilosti ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení 
během životního cyklu jaderného zařízení a z hlediska dopadu jaderného zařízení na 
jednotlivce, obyvatelstvo, společnost a životní prostředí,  

 charakteristiky vlastností území k umístění jaderného zařízení způsobilých ovlivnit 
jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, monitorování 
radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení během 
životního cyklu jaderného zařízení, při jejichž dosažení je umístění jaderného 
zařízení zakázáno,  

 požadavky na rozsah a způsob posuzování území k umístění jaderného zařízení a  

 požadavky na obsah dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je umístění 
jaderného zařízení. 

 
 
k) vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového 

zdroje 
 
Tato vyhláška v souladu s § 1 zapracovává příslušné předpisy Euratomu a stanoví 
požadavky na zajišťování radiační ochrany v expozičních situacích a způsob zabezpečení 
radionuklidového zdroje, včetně radionuklidového zdroje 1. až 3. kategorie zabezpečení.  
 

l) vyhláška č. 329/2017 Sb., o požadavcích na projekt jaderného zařízení 
 
Tato vyhláška mimo jiné stanoví pro projekt jaderného zařízení, kterým je hlubinné úložiště 
radioaktivních odpadů, principy bezpečného využívání jaderné energie. 
 

m) nařízení Vlády ČR č. 35/2017 Sb., kterým se stanoví sazba jednorázového 
poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu 
obcím a pravidla jejich poskytování 

 
Toto nařízení Vlády ČR stanoví v souladu se zmocněním v § 117 odst. 4 atomového zákona 
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výši a pravidla poskytování příspěvků z jaderného účtu obcím, na jejichž katastrálním území 
je  

 stanoveno průzkumné území pro zvláštní zásah do zemské kůry k ukládání 
radioaktivního odpadu v podzemních prostorech; 

 stanoveno chráněné území pro zvláštní zásah do zemské kůry k ukládání 
radioaktivních odpadů v podzemních prostorech; 

 povoleno provozování úložiště radioaktivního odpadu. 

 
n) vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání 

výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování 
činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „vyhláška č. 104/1988 Sb.“) 

 
Tato vyhláška byla vydána k provedení ustanovení § 30 odst. 7, § 32 odst. 5 horního zákona 
a k provedení ustanovení § 5 odst. 4, § 9 odst. 2, § 10 odst. 8, § 11 odst. 3 a § 13 odst. 2 
zákona o hornické činnosti. Upravuje tak zejména:  

 podrobnosti o hospodárném využívání výhradních ložisek;  

 podrobnosti o plánech otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek a o plánech 
zajištění a likvidace hlavních důlních děl a lomů; 

 podrobnosti o povinnosti ohlašování zahájení, přerušení a ukončení hornické činnosti 
nebo činnosti prováděné hornickým způsobem; 

 podmínky, ve kterých případech při vyhledávání a průzkumu ložisek důlními díly je 
třeba povolení obvodního báňského úřadu, postup při vydávání tohoto povolení a 
povolení k zajištění nebo likvidaci těchto důlních děl, jakož i předepsanou 
dokumentaci; 

 podrobnosti o postupu při povolování zvláštních zásahů do zemské kůry a 
předepsanou dokumentaci; 

 podrobnosti o plánu zajištění a likvidace a o postupu při povolování zajištění a 
likvidace starých důlních děl, jakož i předepsanou dokumentaci. 

 
o) vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, 

zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech, ve 
znění pozdějších předpisů 

 
Tato vyhláška byla vydána k provedení ustanovení § 34 odst. 4 horního zákona a dle svého 
ustanovení § 1 zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje bližší 
podrobnosti pro zřizování, provoz, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v 
podzemních prostorech jako zvláštního zásahu do zemské kůry. 
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1.2.6. Zhodnocení stávající právní úpravy 

a) Atomový zákon 
 

Obecnou právní úpravu mírového využívání jaderné energie představuje atomový zákon. 
Jedná se o koherentní právní předpis (kodex práva v oblasti jaderné bezpečnosti), který 
ovšem v současnosti nereflektuje, a zřejmě ani z koncepčních důvodů nemůže reflektovat, 
všechny související aspekty, spojené s procesem zřízení hlubinného úložiště.  
 
V souladu s § 1 odst. 1 atomového zákona jsou předmětem jeho úpravy zejména následující 
oblasti:  

 podmínky mírového využívání jaderné energie, 

 nakládání s RAO a VJP, 

 schvalování typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie 
a ionizujícího záření a podmínky přepravy radioaktivní nebo štěpné látky, RAO a VJP 
, 

 monitorování radiační situace, 

 zvládání radiační mimořádné události, 

 podmínky zabezpečení jaderného zařízení, jaderného materiálu a zdroje ionizujícího 
záření. 

 
Podle § 9 odst. 1 písm. a), b), e) a f) jsou nutná povolení SÚJB k „umístění jaderného 
zařízení, výstavbě jaderného zařízení, uvádění do provozu jaderného zařízení bez 
jaderného reaktoru a provozu jaderného zařízení.“ 
 
Podle § 9 odst. 3 písm. a) je nutné povolení SÚJB k „nakládání s radioaktivním odpadem, 
s výjimkou shromažďování, třídění a skladování radioaktivního odpadu přímo u původce 
radioaktivního odpadu, který je oprávněn s ním nakládat jako s otevřeným radionuklidovým 
zdrojem.“ 
 
§ 108 odst. 2 stanoví, že „s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem lze 
nakládat pouze tak, aby současným i budoucím generacím nebyla způsobena nepřiměřená 
technická, ekonomická a společenská zátěž.“ 
 
Dále atomový zákon k procesu vyhledávání hlubinného úložiště a jeho povolování obsahuje 
již výše uvedené ustanovení § 108 odst. 4 atomového zákona, k jehož naplnění tento věcný 
záměr především směřuje: „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 a postup, jak zajistit respektování zájmů 
obcí, kterým náleží příspěvek z jaderného účtu dle § 117 odst. 1, a jejich občanů 
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v těchto procesech, stanoví zvláštní zákon.“ 
 
V souladu s § 113 odst. 1 atomového zákona zajišťuje činnosti spojené s ukládáním 
radioaktivního odpadu SÚRAO, jako organizační složkou státu zřízená MPO, přičemž 
SÚRAO vykonává činnosti na základě povolení podle atomového zákona. 
  
Podle § 113 odst. 2 věta první je činnost SÚRAO financována prostřednictvím státního 
rozpočtu z prostředků jaderného účtu.  
  
Dle § 113 odst. 4 písm. a) atomového zákona je předmětem činnosti SÚRAO mj. příprava, 
výstavba, uvádění do provozu, provoz a uzavření úložišť radioaktivního odpadu.  
 
Podle § 113 odst. 4 písm. m) atomového zákona je dále předmětem činnosti SÚRAO 
poskytování příspěvků obcím podle § 117. 
  
Svou činnost vykonává SÚRAO na základě Vládou ČR schváleného statutu a ročního, 
tříletého a dlouhodobého plánu činnosti (§ 113 odst. 5). 
 
V souladu s § 117 odst. 1 atomového zákona příspěvek z jaderného účtu náleží 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. 
 
Vzhledem k tomu, že předmětem navrhované právní úpravy má být dosažení 
„respektování zájmů obcí, kterým náleží příspěvek z jaderného účtu dle § 117 odst. 1, 
a jejich občanů v těchto procesech,“, je dále posouzeno, jak je v jednotlivých 
procesech a řízeních směřujících k vyhledávání lokality a výstavby hlubinného 
úložiště upraveno postavení obcí, resp. jejich občanů: 
 
 

b) Řízení o stanovení průzkumného území pro geologický průzkum 
 
Jako první v řadě řízení vedoucích k umístění a výstavbě hlubinného úložiště lze zmínit 
správní řízení vedené před Ministerstvem životního prostředí (dále jen „MŽP“), jehož 
výsledkem je stanovení průzkumného území za účelem vyhledání a průzkumu vhodného 
území pro umístění hlubinného úložiště.  
 
V souladu s § 4 odst. 1 zákona o geologických pracích je možné geologické práce pro 
vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů a průzkum výhradních ložisek 
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nevyhrazených nerostů provádět pouze na průzkumném území, které je stanoveno 
právnické osobě nebo fyzické osobě, která má oprávnění k hornické činnosti.  
 
Dle § 4 odst. 8 zákona o geologických pracích platí pro žádost o stanovení průzkumného 
území pro zvláštní zásah do zemské kůry obdobný postup jako pro vyhledávání nebo 
průzkum ložisek vyhrazených nerostů. 
 
Podle § 4a odst. 2 zákona o geologických pracích, je účastníkem řízení o stanovení 
průzkumného území kromě žadatele též obec, na jejímž území je návrh průzkumného 
území nebo jeho část situována. 
 
Pokud je obec vlastníkem pozemků, na nichž mají geologické práce probíhat, vztahuje se 
na ni rovněž ustanovení § 14 odst. 1 zákona o geologických pracích, podle něhož má 
subjekt provádějící geologické práce před vstupem na cizí pozemek povinnost uzavřít 
s vlastníkem pozemku (nebo, není-li možné zjistit vlastníka, s nájemcem pozemku) 
písemnou dohodu o provádění geologických prací, zřizování pracovišť, přístupových 
cest, přívodu vody a energie, jakož i provádění nezbytných úprav půdy a odstraňování 
porostů, popřípadě zřizování staveb. Obec má v tomto případě možnost uzavření dohody 
se subjektem provádějícím geologické práce a smluvně se dohodnout na konkrétních 
podmínkách průzkumu, na druhou stranu je nedosažení dohody překonatelné rozhodnutím 
krajského úřadu. 
 
Lze předpokládat, že řízení o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské 
kůry – dále též jen „PÚ ZZZK“) se bude v rámci procesu přípravy hlubinného úložiště 
několikrát opakovat, v různých etapách průzkumných prací, s různou mírou podrobnosti 
a na postupně snižujícím se počtu lokalit.  
 
Z výše uvedeného plyne, že požadavek na respektování zájmů obcí ve smyslu § 108 
odst. 4 atomového zákona v řízení o stanovení PÚ ZZZK je s ohledem na zákonem 
zakotvené účastenství obcí v tomto řízení naplněn. Pokud se respektování zájmů 
občanů týče, pak lze podotknout, že pojem „respektování zájmů občanů“ ve smyslu § 108 
odst. 4 atomového zákona je v současné době předmětem výkladů, zda-li je respektování 
již pokryto stávající úpravou, či nikoliv. I v případě, že by byl přijat výklad, že nelze hovořit o 
přímé právní úpravě respektování zájmů těchto občanů ve zvláštním zákoně, nelze 
jednoznačně říci, že by v současné právní úpravě úplně absentovalo, potažmo by tato 
rezignovala na úpravu postupů, jak respektovat zájmy těchto občanů, resp. na úpravu 
postupů jejich zapojení do procesů uvedených v ustanovení § 108 odst. 4 atomového 
zákona  
 
 

c) Řízení o stanovení chráněného území pro zvláštní zásah do zemské kůry 
 
Dalším z procesů je řízení o stanovení chráněného území pro zvláštní zásah do zemské 
kůry. Zvláštními zásahy do zemské kůry se podle § 34 odst. 1 písm. b) horního zákona 
rozumí mj. zřizování, provoz, zajištění a likvidace zařízení pro ukládání radioaktivních 
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a jiných odpadů v podzemních prostorech.  
 
Ve smyslu § 34 odst. 2 horního zákona se na zvláštní zásahy do zemské kůry vztahují 
přiměřeně některá ustanovení horního zákona (konkrétně ustanovení § 11, 16, 17, 18, 
23, 32, 33 a § 36 až 39 horního zákona) a ve smyslu § 34 odst. 3 horního zákona se 
podzemní prostory, které vzniknou zvláštními zásahy do zemské kůry, považují za 
důlní díla. Dle čl. 41 odst. 2 Legislativních pravidel vlády slova „přiměřeně“ ve spojení 
s odkazem na jiné ustanovení téhož nebo jiného právního předpisu lze použít výjimečně; 
vyjadřuje volnější vztah mezi tímto ustanovením a vymezenými právními vztahy.  
 
Podle § 17 odst. 1 horního zákona platí, že chráněné ložiskové území stanoví MŽP 
po projednání s orgánem kraje v přenesené působnosti rozhodnutím vydaným v součinnosti 
s  MPO, obvodním báňským úřadem a po dohodě s orgánem územního plánování 
a stavebním úřadem. 
 
Podle § 17 odst. 3 horního zákona platí, že účastníkem řízení o stanovení chráněného 
ložiskového území je pouze navrhovatel. Zahájení řízení oznámí MŽP dotčeným orgánům 
státní správy, orgánu územního plánování a stavebnímu úřadu. MŽP nařídí ústní jednání 
spojené podle potřeby s místním šetřením a současně upozorní, že stanoviska 
uvedených orgánů státní správy a připomínky a návrhy účastníka se mohou uplatnit 
nejpozději při ústním jednání, jinak MŽP k nim nemusí přihlédnout. Jestliže některý 
z uvedených orgánů státní správy potřebuje na řádné posouzení delší čas, MŽP na jeho 
žádost stanovenou lhůtu před jejím uplynutím přiměřeně prodlouží. 
 
Co se týče respektování zájmů, resp. zapojení dotčené obce v tomto řízení o stanovení 
chráněného území pro zvláštní zásah do zemské kůry je možné s ohledem na § 34 odst. 2 
horního zákona ve spojení s § 17 odst. 3 horního zákona dovozovat, že obec účastníkem 
tohoto správního řízení není. Jediným účastníkem tohoto správního řízení je žadatel 
o stanovení chráněného území pro zvláštní zásah do zemské kůry. 
 
Podle § 17 odst. 5 ve spojení s § 34 odst. 2 horního zákona musí být hranice chráněného 
území pro zvláštní zásah do zemské kůry vyznačeny v územně plánovací 
dokumentaci, tj. v zásadách územního rozvoje, jakož i v územních plánech, resp. 
regulačních plánech.  
 
V chráněném území pro zvláštní zásahy do zemské kůry stanoveném pro ukládání 
radioaktivních odpadů v podzemních prostorech nelze povolit činnosti, které by mohly 
vést k narušení izolačních bariér úložných prostor a ke kontaminaci osob nebo složek 
životního prostředí radioaktivní látkou (§ 18 odst. 4 horního zákona). 
 
Náležitosti žádosti o stanovení chráněného území pro zvláštní zásah do zemské kůry 
jsou stanoveny v § 1 a 2 vyhlášky č. 364/1992 Sb., o chráněných ložiskových územích, ve 
znění pozdějších předpisů s tím, že dle § 6 vyhlášky se na stanovení, změnu, zrušení 
a evidenci chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry vztahují přiměřeně 
ustanovení § 1 až 5. 
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Z výše uvedeného plyne, že požadavek na respektování zájmů obcí ve smyslu § 108 
odst. 4 atomového zákona v řízení o stanovení chráněného území pro zvláštní zásah 
do zemské kůry – dále též jen „CHÚ ZZZK“ není s ohledem na chybějící účastenství 
obcí v tomto řízení naplněn. Pokud se respektování zájmů občanů týče, pak ho lze 
s ohledem na skutečnost zakotvení povinnosti nařídit ústní jednání v řízení o 
stanovení CHÚ ZZZK, považovat za naplněný, a to i přes nedostatek přímé právní 
úpravy obsažené ve zvláštním zákoně.  
 
 

d) Řízení o povolování zvláštního zásahu do zemské kůry – ukládání 
radioaktivních a jiných odpadů v podzemních prostorech 
 

Ukládání RAO v podzemních prostorech je zvláštním zásahem do zemské kůry dle § 
34 odst. 1 písm. b) horního zákona. Zvláštní zásahy do zemské kůry jsou dle § 2 písm. f) 
zákona o hornické činnosti hornickou činností. Hornickou činnost - zvláštní zásah do zemské 
kůry povoluje dle § 11 zákona o hornické činnosti příslušný obvodní báňský úřad. Náležitosti 
a rozsah dokumentace pro povolení zvláštního zásahu do zemské kůry stanoví vyhláška č. 
104/1988 Sb. Participace obcí, dotčených vlastníků a ostatní veřejnosti na tomto 
správním řízení vyplývá z následujících právních předpisů.  
 
Dle § 18 odst. 1 zákona o hornické činnosti jsou účastníky řízení o povolení hornické 
činnosti žadatel, právnické a fyzické osoby, jejichž práva a právem chráněné zájmy 
nebo povinnosti mohou být povolením dotčeny, a obec, v jejímž územním obvodu má 
být hornická činnost vykonávána. 
 
Dle § 17 odst. 2 zákona o hornické činnosti pokud jsou hornickou činností ohroženy 
právem chráněné objekty a zájmy, musí být se žádostí předloženy doklady o vyřešení 
střetů zájmů. Způsob řešení střetu zájmů upravuje § 33 horního zákona.  
 
Zvláštní zásah do zemské kůry – ukládání RAO v podzemních prostorech podléhá 
současně posuzování vlivu záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování 
vlivů (viz příloha č. 1, bod 12).  Řízení o povolení zvláštního zásahu do zemské kůry je 
navazujícím řízením dle § 9b zákona o posuzování vlivů a tudíž participace veřejnosti 
na tomto správním řízení vyplývá i z tohoto zákona. 

 
 

e) Povolení SÚJB k umístění, k výstavbě a k uvedení jaderného zařízení 
do provozu 

 
V souladu s  § 3 odst. 2 písm. c) atomového zákona je třeba úložiště radioaktivního odpadu 
(s výjimkou úložiště obsahujícího výlučně přírodní radionuklidy) považovat za jaderné 
zařízení.  
 
Podle § 9 odst. 1 písm. a), b),  e) a f) atomového zákona jsou umístění jaderného zařízení, 
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jeho výstavba, jakož uvádění do provozu jaderného zařízení a provoz jaderného 
zařízení bez jaderného reaktoru, možné pouze na základě povolení SÚJB.  
 
Podle § 47 odst. 1 atomového zákona musí být území k umístění jaderného zařízení 
posouzeno z hlediska  
a) 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 
b) dopadu jaderného zařízení na jednotlivce, obyvatelstvo, společnost a životní prostředí. 
 
Prováděcí právní předpis k atomovému zákonu, vyhláška SÚJB č. 378/2016 Sb., o umístění 
jaderného zařízení, ve svém ustanovení § 18 stanoví zvláštní požadavky na rozsah 
a způsob posuzování území k umístění hlubinného úložiště, resp. stanoví 
charakteristiky území, na nichž je umístění hlubinného úložiště zakázáno.  
 
Podle § 19 odst. 1 atomového zákona se povolení vydává na základě žádosti, přičemž 
žadatel je jediným účastníkem řízení. Z toho plyne, že přímé účastenství obcí v řízeních 
o povolení vedených před SÚJB není založeno. Je ovšem nutno zdůraznit, že povolení 
vztahující se k hlubinnému úložišti podle atomového zákona tvoří regulatorní celek 
s rozhodnutími a povoleními podle stavebního zákona a za současného právního stavu 
slouží tato povolení jako podkladová rozhodnutí pro územní rozhodnutí a stavební povolení. 
K souvisejícím řízením podle stavebního zákona také SÚJB na základě atomového zákona 
vydává závazné stanovisko, v němž zohledňuje požadavky atomového zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů. Požadavky atomové legislativy jsou tedy brány v potaz 
rovněž v řízeních podle stavebního zákona, v nichž je respektování zájmů obcí nebo jejich 
občanů založeno jakožto v navazujících řízeních dle zákona o posuzování vlivů (viz níže).  
 
Z výše uvedeného plyne, 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 za v principu naplněný.  
 
 

f) Řízení vedená na základě stavebního zákona a zákona o posuzování vlivů  
 

Z důvodu komplexního posouzení, jak je v jednotlivých procesech a řízeních směřujících 
k vyhledávání lokality a výstavby hlubinného úložiště upraveno postavení obcí, resp. jejich 
občanů, je na závěr nutné i obecně zmínit právní úpravu obsaženou ve stavebním zákoně 
a v zákoně o posuzování vlivů.  
 
V souladu s příslušnými procesními pravidly, jež jsou v příslušných ustanovení těchto 
právních předpisů obsažena, jsou jak obce dotčené příslušným záměrem, tak i jejich 
občané, účastni těchto řízení a je jim umožněno vznášet k příslušnému záměru svá 
vyjádření, případně i námitky a/nebo připomínky. Současně pak platí, že správní orgány, 
které jsou podle těchto právních předpisů příslušné záměry posuzovat, mají povinnost 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBPQBSG8G)



 
  Stránka 26 z 55 

vyjádření, popř. námitky a připomínky zúčastněných ve svém rozhodnutí řádně 
vypořádat. Rozhodnutí těchto správních orgánů rovněž podléhají soudnímu přezkumu.  
 
Pro úplnost je pak rovněž nutné upozornit na skutečnost, že záměr hlubinného úložiště 
radioaktivního odpadu bude vždy podléhat posuzování vlivů tohoto záměru na životní 
prostředí (viz ustanovení § 4 odst. 1 zákona o posuzování vlivů). 
 
Z výše uvedeného plyne, že požadavek na respektování zájmů obcí ve smyslu § 108 
odst. 4 atomového zákona a jejich občanů je v řízení vedených podle stavebního 
zákona a zákona o posuzování vlivů bezezbytku naplněn.   
 
 

 Návrh variant řešení, identifikace a vyhodnocení nákladů 
a přínosů  

 
1.3.1. Varianta 0: Ponechání současného stavu - identifikace a vyhodnocení nákladů 

a přínosů  

Hlavním rizikem ponechání současného stavu je možné budoucí zpochybnění 
jednotlivých řízení vedoucích k umístění a povolení provozování úložiště s ohledem 
na nedostatečné naplnění ustanovení § 108 odst. 4 atomového zákona, a to zejména 
ze strany subjektů, jejichž zájmy má toto ustanovení chránit (tj. ze strany obcí, jimž 
náleží příspěvek z jaderného účtu a jejich občanů), zejména prostřednictvím 
správních žalob proti jednotlivým správním rozhodnutím podle zákona č. 150/2002 
Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů. Toto riziko je třeba 
považovat (při zachování stávajícího znění § 108 odst. 4 atomového zákona) v zásadě za 
možné.  

Bez ohledu na existenci § 108 odst. 4 atomového zákona je třeba zdůraznit, že celý proces 
přípravy vyhledávání lokality, umístění a výstavby je dlouhodobým procesem a je v zájmu 
státu, aby postupoval v co největším konsensu s dotčenými obcemi. Nepřijetí navrhovaného 
věcného řešení a zachování stávajícího stavu může v důsledku přispět k tomu, že celý 
proces výběru lokality úložiště bude probíhat ve více konfrontačním duchu, neboť obce 
budou namítat své nedostatečné zapojení do tohoto procesu. To může zároveň přispět 
k prodloužení a zkomplikování procesu přípravy výstavby úložiště a ke snaze o blokaci 
záměru za každou cenu. 

Současně rizikem spojeným se zachováním stávajícího stavu, kdy chybí právní úprava 
zapojení Vlády ČR jako vrcholného orgánu moci výkonné do procesu výběru lokality 
úložiště, je zpochybnění legitimity a společenské akceptovatelnosti výběru lokality. 
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1.3.2. Varianta 1: Přijetí navržené právní úpravy  

 
1.3.2.1. Návrh věcného řešení zapojení obcí a jejich občanů do řízení o stanovení 

průzkumného území pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních 
prostorech 

Co se týká zapojení obcí, jimž náleží příspěvek z jaderného účtu podle § 117 odst. 4 
atomového zákona, pak s ohledem na zákonem zakotvené účastenství obcí v řízení 
o stanovení PÚ ZZZK, je požadavek respektování zájmů těchto obcí dle současné 
právní úpravy již dostatečně zajištěn. Pouze obtížně si lze představit efektivnější 
způsob, jak zajistit respektování zájmů obcí, než je zajištění jejich účastenství v řízení, 
právo veta obce by nemělo žádnou analogii a obci nepřísluší ani při budování jiných zařízení 
nebo provozů na území obce. To samé platí, že v úvahu nepřichází ani zakotvení požadavku 
dohody se všemi dotčenými obcemi, což se v praxi ukazuje jako nerealistické.  
 
Absolutní právo veta obcí by totiž znemožnilo uskutečnění celospolečenského veřejného 
zájmu na ochraně před negativními účinky plynoucími z vysokoaktivního RAO a VJP, 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.  
 
Veřejnost je v případě nakládání s RAO a VJP dotčena nejen bezprostředně aktuálně 
řešenou otázkou jejich likvidace, ale také možnými následky toho, že bezpečná likvidace 
nebude zajištěna. Jak výslovně uvádí např. čl. 1. ii Úmluvy, ale analogicky také odstavec 24 
a 25 Preambule Směrnice, celospolečenským zájmem by mělo být zajistit, aby v průběhu 
všech fází nakládání s RAO a VJP 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 RAO nebo VJP 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 RAO a VJP. 
 
Nicméně požadavek, aby bylo zapojení občanů dotčených obcí ve smyslu § 108 odst. 4 
atomového zákona zakotveno ve zvláštním zákoně, potažmo v přímé právní úpravě, není. 
To však neznamená, že by v současné právní úpravě úplně absentovalo, potažmo by tato 
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rezignovala na úpravu postupů, jak respektovat zájmy těchto občanů, resp. na úpravu 
postupů jejich zapojení do řízení o stanovení PÚ ZZZK. 

Stávající právní úprava by měla být dle návrhu věcného záměru doplněna tím, že 
příslušnému správnímu orgánu (tj. MŽP) bude uloženo, aby v průběhu řízení o stanovení 
PÚ ZZZK nařídil ústní jednání na území dotčených obcí.  

Účast veřejnosti podle Směrnice je totiž zajištěna prostřednictvím společného územního a 
stavebního řízení včetně posuzování vlivů na životní prostředí (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 § 2 odst. 2 zákona o obcích, podle něhož 
obec zejména pečuje o potřeby svých občanů a při plnění úkolů chrání též veřejný 
zájem, nebo na § 35 zákona o obcích, 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 § 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. o 
místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, i když 
problematická může být tato otázka ve vztahu k procesu vyhledání lokality pro hlubinné 
úložiště 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. § 49 odst. 3 správního řádu. 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 jako neveřejné sice nařízeno, ovšem jako neveřejné bude vedeno 
až do okamžiku, dokud obec jako účastník řízení nenavrhne, aby bylo veřejné. Od tohoto 
okamžiku pak bude ústní jednání veřejné. V rámci veřejného ústního jednání, tj. za účasti 
občanů, bude obec zastupující zájmy svých občanů jako účastník uplatňovat své 
právo na vyjádření, na navrhování důkazů apod. 
   
Text tohoto kterého zákona se totiž v daném případě (tedy naplnění § 108 odst. 4 atomového 
zákona) vykládá tak, že způsob zapojení obcí a občanů je volen s ohledem na povahu 
konkrétního procesu, přičemž v některých případech jsou zájmy občanů respektovány 
pouze zapojením obcí v duchu zastupitelské demokracie. Pouze v případech, kde to 
odpovídá povaze procesu, se umožňuje přímé zapojení občanů. 
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Zcela zásadním je v této souvislosti argument, že v řízení o stanovení PÚ ZZZK nejde 
primárně o subjektivní práva jednotlivých občanů, ale o rozhodování koncepčního 
charakteru, jehož cílem je posuzování podmínek pro geologický průzkum, který slouží pro 
získání informací o daném území.  
 
Z tohoto důvodu je tedy navrhovaný způsob zapojení občanů do řízení o stanovení PÚ 
ZZZK  jednoznačně nejefektivnější ve srovnání s níže uvedeným, kde by každý 
jednotlivý občan byl sám účastníkem vedeného řízení. Navrhovaným postupem – tj. 
obec jako účastník řízení - dojde k zapojení občanů do vedených řízení, přičemž postup 
správních orgánů při vedení řízení o stanovení PÚ ZZZK je stanoven správním řádem. 
 
V souladu s navrhovaným řešením tak MŽP na základě žádosti obligatorně nařídí 
ústní jednání, kterého se zúčastní účastníci řízení, kterými se po nabytí účinností 
návrhu budoucího zákona stanou žadatel a obec či obce, na jejichž území se 
předmětná lokalita nachází. Obec jako účastník řízení má svá procesní nezadatelná práva 
podle ustanovení § 36 správního řádu, zejména pak právo v průběhu celého řízení se 
vyjadřovat k podkladům, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy; je tak procesním 
rovnocenným partnerem žadatele. Mezi významné procesní právo patří i možnost podat 
odvolání proti rozhodnutí v první instanci, které má odkladný účinek. 
 
Jako negativní důsledek řešení, kdy by každý jednotlivý občan byl sám účastníkem řízení 
vedeného před MŽP, je možno zmínit to, že by permanentně hrozil nezákonný postup ze 
strany správního úřadu a zároveň účastníků (zde tedy i obce), kdy podle § 45 odst. 1 
správního řádu je účastník povinen označit další jemu známé účastníky. Podle § 47 
správního řádu je správní orgán povinen o zahájeném řízení uvědomit bez zbytečného 
odkladu všechny jemu známé účastníky. Pokud v průběhu řízení dojde např. k odstěhování 
či přistěhování nového občana, nemění to nic na povinnosti správního orgánu okruh 
účastníků zjišťovat a správně vymezit v průběhu celého řízení.  
 
 
Pro úplnost je třeba uvést i to, že by současně nebylo možno jasně definovat okruh 
potenciálních účastníků řízení o stanovení PÚ ZZZK ve smyslu § 27 odst. 2 a 3 
správního řádu.  
 
 
Jednak není zcela zřejmé, kdo by měl být v rámci široké veřejnosti účastníkem řízení, tedy 
zda všichni, kdo v určité obci skutečně žijí (obyvatelé dotčené obce), pouze vlastníci 
nemovitostí, pouze občané obce (tedy státní občané ČR přihlášení v obci k trvalému pobytu) 
apod., to vše s vědomím toho, že účastenství je v rámci správního práva pojímáno 
materiálně s tím, že účastníku řízení musí svědčit určitý hmotněprávní základ 
účastenství. S ohledem na výše uvedený charakter řízení o stanovení PÚ ZZZK je v této 
souvislosti otázkou, jaká hmotná práva či povinnosti obyvatel obce mohou být v tomto 
řízení reálně dotýkána.  
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Dalším navazujícím problémem je určení toho, kdo z obecně vymezeného okruhu účastníků 
řízení splňuje předpoklady účastenství v konkrétním čase a místě a je tedy 
účastníkem konkrétního správního řízení. Problém začíná u žadatele, který má dle § 45 
odst. 1 správního řádu povinnost označit jemu známé účastníky řízení. Tedy v zásadě by 
tak měl již žadatel povinnost zjišťovat, kdo je při zahájení řízení obyvatelem dotčené 
obce a v rámci žádosti jej označit. Avšak krom toho, že takový proces zjišťování může 
trvat poměrně dlouho, může být žadateli jako soukromé osobě ze strany obyvatel obce 
zcela po právu odepřeno poskytnutí vlastních osobních údajů (ostatně žadatel by je 
neměl ani vyžadovat). Byť žadatel patrně může pak takové obyvatele považovat za možné 
účastníky jemu neznámé, problém s účastenstvím tím řešen není, neboť se přesouvá na 
stranu správního orgánu, který má ve smyslu § 47 správního řádu povinnost uvědomit o 
zahájení řízení všechny jemu známé účastníky řízení s tím, že je povinností správního 
orgánu účastníky aktivně zjišťovat, a to po celou dobu správního řízení.  
 
Konečně je třeba v této souvislosti zmínit, že problémem pak může být i způsob, jak zajistit 
v případě několika set či spíše několika tisíc fyzických osob jako účastníků, aby bylo 
jejich účastenství zajištěno po celou dobu, po kterou budou podmínky pro účastenství 
splňovat. Jak bylo uvedeno, je povinností správního orgánu průběžně po celou dobu 
řízení zjišťovat, zda předpoklady účastenství u stávajících účastníků trvají, resp. zda 
tyto předpoklady nevznikly na straně někoho, kdo účastníkem řízení doposud nebyl. 
Nelze si však představit, že správní orgán bude reálně u uvedeného počtu účastníků 
schopen uvedené povinnosti dostát, přičemž případný opomenutý účastník 
představuje zásadní vadu řízení, která vede pravidelně k nezákonnosti vlastního 
rozhodnutí.  
 
MŽP by tak prakticky nedělalo nic jiného, než zjišťovalo a ověřovalo okruh účastníků, 
vyrozumívalo nové účastníky řízení, atd. Ve svém důsledku by tak došlo k paralýze 
celého procesu, potažmo k situaci odepření rozhodnutí, byť právě rozhodnutí je 
smyslem celého správního řízení. Institut účastenství má směřovat k plnění úkolů 
veřejné správy v duchu právního státu, přičemž je nutné zdůraznit, že smyslem 
správního řízení je autoritativně rozhodnout o konkrétních právech či povinnostech 
konkrétně určené osoby. Bylo by absurdní vytvářet takovou právní konstrukci zvláštní 
úpravy správního řízení (zde tedy řízení o PÚ ZZZK), která bude akcentovat problematiku 
neopodstatněně široce pojímaného účastenství v takovém správním řízení na úkor 
podstaty takového řízení a jeho smyslu, kterýžto přístup by vedl vzhledem k výše 
uvedeným problémům k jejich popření.    
 
Z těchto důvodu je důležité vymezit okruh účastníků tak, aby tento maximálně odrážel 
materiální pojetí institutu účastenství, zajistil možnost široké veřejnosti být o procesu 
informován a zprostředkovaně se k tomuto procesu vyjádřit prostřednictvím volených 
zástupců, tedy zastupitelstva obce či jím pověřené osoby, která bude účastníkem řízení 
vždy. Navrhovaný způsob zapojení občanů do řízení o stanovení PÚ ZZZK tyto požadavky 
naplňuje a je tedy jednoznačně nejefektivnější. Současně platí to, co je již výše 
uvedeno, totiž že účast veřejnosti je zajištěna prostřednictvím společného územního 
a stavebního řízení. Navržené řešení tak naplňuje takovou míru participace, aby 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBPQBSG8G)



 
  Stránka 31 z 55 

mohlo být konstatováno, že zájmy dotčených obcí a občanů jsou v řízení o stanovení 
PÚ ZZZK respektovány. 
 

1.3.2.2. Návrh věcného řešení zapojení obcí a jejich občanů při stanovení 
chráněného území pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních 
prostorech 

Co se týče zapojení dotčené obce v řízení o stanovení  CHÚ ZZZK je možné s ohledem na 
§ 34 odst. 2 horního zákona ve spojení s § 17 odst. 3 horního zákona dovozovat, že obec 
účastníkem tohoto správního řízení není. Jediným účastníkem tohoto správního 
řízení je žadatel o stanovení chráněného území pro ukládání radioaktivního odpadu 
v podzemních prostorech. 
 
Dle návrhu věcného záměru by mělo dojít k zapojení dotčených obcí, tedy obcí, na jejichž 
katastrálním území má být chráněné území pro ukládání radioaktivního odpadu 
v podzemních prostorech stanoveno, a to speciální úpravou účastenství těchto obcí 
oproti obecné právní úpravě obsažené v horním zákoně. Dle této speciální úpravy by 
účastníkem řízení o stanovení CHÚ ZZZK vedle žadatele byly i obce, na jejichž 
katastrálním území má být CHÚ ZZZK stanoveno. 
 

Vzhledem k zakotvení povinnosti nařídit v řízení o stanovení CHÚ ZZZK ústní jednání je 
naplněno zapojení občanů do tohoto řízení, jak požaduje § 108 odst. 4 atomového zákona. 
Příslušnému správnímu orgánu (tj. MŽP) tak již je uloženo, aby v průběhu řízení 
o stanovení CHÚ ZZZK nařídil ústní jednání. Dle návrhu věcného záměru zákona je 
řešeno pouze to, na kterém místě se toto ústní jednání bude konat. Návrh budoucího 
zákona tedy stanoví, že MŽP v průběhu řízení o stanovení CHÚ ZZZK nařídí ústní 
jednání na území dotčených obcí.  

Účast veřejnosti podle Směrnice je totiž zajištěna prostřednictvím společného územního a 
stavebního řízení včetně posuzování vlivů na životní prostředí (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 § 2 odst. 2 zákona o obcích, podle něhož 
obec zejména pečuje o potřeby svých občanů a při plnění úkolů chrání též veřejný 
zájem, nebo na § 35 zákona o obcích, 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 § 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. o 
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místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, i když 
problematická může být tato otázka ve vztahu k procesu vyhledání lokality pro hlubinné 
úložiště 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. § 49 odst. 3 správního řádu. 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 jako neveřejné sice nařízeno, ovšem jako neveřejné bude vedeno 
až do okamžiku, dokud obec jako účastník řízení nenavrhne, aby bylo veřejné. Od tohoto 
okamžiku pak bude ústní jednání veřejné. V rámci veřejného ústního jednání, tj. za účasti 
občanů, bude obec zastupující zájmy svých občanů jako účastník uplatňovat své 
právo na vyjádření, na navrhování důkazů apod. 
 
Text tohoto kterého zákona se totiž v daném případě (tedy naplnění § 108 odst. 4 atomového 
zákona) vykládá tak, že způsob zapojení obcí a občanů je volen s ohledem na povahu 
konkrétního procesu, přičemž v některých případech jsou zájmy občanů respektovány 
pouze zapojením obcí v duchu zastupitelské demokracie. Pouze v případech, kde to 
odpovídá povaze procesu, se umožňuje přímé zapojení občanů. 
 
Zcela zásadním je v této souvislosti argument, že v řízení o stanovení CHÚ ZZZK nejde 
primárně o subjektivní práva jednotlivých občanů, ale o rozhodování koncepčního 
charakteru, jehož cílem je ochranu daného území před vnějšími vlivy.  
 
Z tohoto důvodu je tedy navrhovaný způsob zapojení občanů do řízení o stanovení CHÚ 
ZZZK jednoznačně nejefektivnější ve srovnání s níže uvedeným, kde by každý 
jednotlivý občan byl sám účastníkem vedeného řízení. Navrhovaným postupem – tj. 
obec jako účastník řízení - dojde k zapojení občanů do vedených řízení, přičemž postup 
správních orgánů při vedení řízení o stanovení CHÚ ZZZK je stanoven správním řádem. 
 
V souladu s navrhovaným řešením tak MŽP na základě žádosti obligatorně nařídí 
ústní jednání, kterého se zúčastní účastníci řízení, kterými se po nabytí účinností 
návrhu budoucího zákona stanou žadatel a obec či obce, na jejichž území se 
předmětná lokalita nachází. Obec jako účastník řízení má svá procesní nezadatelná práva 
podle ustanovení § 36 správního řádu, zejména pak právo v průběhu celého řízení se 
vyjadřovat k podkladům, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy; je tak procesním 
rovnocenným partnerem žadatele. Mezi významné procesní právo patří i možnost podat 
odvolání proti rozhodnutí v první instanci, které má odkladný účinek. 
 
Jako negativní důsledek řešení, kdy by každý jednotlivý občan byl sám účastníkem řízení 
vedeného před MŽP, je možno zmínit to, že by permanentně hrozil nezákonný postup ze 
strany správního úřadu a zároveň účastníků (zde tedy i obce), kdy podle § 45 odst. 1 
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správního řádu je účastník povinen označit další jemu známé účastníky. Podle § 47 
správního řádu je správní orgán povinen o zahájeném řízení uvědomit bez zbytečného 
odkladu všechny jemu známé účastníky. Pokud v průběhu řízení dojde např. k odstěhování 
či přistěhování nového občana, nemění to nic na povinnosti správního orgánu okruh 
účastníků zjišťovat a správně vymezit v průběhu celého řízení.  
 
Pro úplnost je třeba uvést i to, že by současně nebylo možno jasně definovat okruh 
potenciálních účastníků řízení o stanovení CHÚ ZZZK ve smyslu § 27 odst. 2 a 3 
správního řádu.  
 
Jednak není zcela zřejmé, kdo by měl být v rámci široké veřejnosti účastníkem řízení, tedy 
zda všichni, kdo v určité obci skutečně žijí (obyvatelé dotčené obce), pouze vlastníci 
nemovitostí, pouze občané obce (tedy státní občané ČR přihlášení v obci k trvalému pobytu) 
apod., to vše s vědomím toho, že účastenství je v rámci správního práva pojímáno 
materiálně s tím, že účastníku řízení musí svědčit určitý hmotněprávní základ 
účastenství. S ohledem na výše uvedený charakter řízení o stanovení CHÚ ZZZK je v této 
souvislosti otázkou, jaká hmotná práva či povinnosti obyvatel obce mohou být v tomto 
řízení reálně dotýkána.  
  
Dalším navazujícím problémem je určení toho, kdo z obecně vymezeného okruhu účastníků 
řízení splňuje předpoklady účastenství v konkrétním čase a místě a je tedy 
účastníkem konkrétního správního řízení. Problém začíná u žadatele, který má dle § 45 
odst. 1 správního řádu povinnost označit jemu známé účastníky řízení. Tedy v zásadě by 
tak měl již žadatel povinnost zjišťovat, kdo je při zahájení řízení obyvatelem dotčené 
obce a v rámci žádosti jej označit. Avšak krom toho, že takový proces zjišťování může 
trvat poměrně dlouho, může být žadateli jako soukromé osobě ze strany obyvatel obce 
zcela po právu odepřeno poskytnutí vlastních osobních údajů (ostatně žadatel by je 
neměl ani vyžadovat). Byť žadatel patrně může pak takové obyvatele považovat za možné 
účastníky jemu neznámé, problém s účastenstvím tím řešen není, neboť se přesouvá na 
stranu správního orgánu, který má ve smyslu § 47 správního řádu povinnost uvědomit o 
zahájení řízení všechny jemu známé účastníky řízení s tím, že je povinností správního 
orgánu účastníky aktivně zjišťovat, a to po celou dobu správního řízení.  
 
Konečně je třeba v této souvislosti zmínit, že problémem pak může být i způsob, jak zajistit 
v případě několika set či spíše několika tisíc fyzických osob jako účastníků, aby bylo 
jejich účastenství zajištěno po celou dobu, po kterou budou podmínky pro účastenství 
splňovat. Jak bylo uvedeno, je povinností správního orgánu průběžně po celou dobu řízení 
zjišťovat, zda předpoklady účastenství u stávajících účastníků trvají, resp. zda tyto 
předpoklady nevznikly na straně někoho, kdo účastníkem řízení doposud nebyl. Nelze si 
však představit, že správní orgán bude reálně u uvedeného počtu účastníků schopen 
uvedené povinnosti dostát, přičemž případný opomenutý účastník představuje 
zásadní vadu řízení, která vede pravidelně k nezákonnosti vlastního rozhodnutí.  
 
MŽP by tak prakticky nedělalo nic jiného, než zjišťovalo a ověřovalo okruh účastníků, 
vyrozumívalo nové účastníky řízení, atd. Ve svém důsledku by tak došlo k paralýze 
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celého procesu, potažmo k situaci odepření rozhodnutí, byť právě rozhodnutí je 
smyslem celého správního řízení. Institut účastenství má směřovat k plnění úkolů 
veřejné správy v duchu právního státu, přičemž je nutné zdůraznit, že smyslem 
správního řízení je autoritativně rozhodnout o konkrétních právech či povinnostech 
konkrétně určené osoby. Bylo by absurdní vytvářet takovou právní konstrukci zvláštní 
úpravy správního řízení (zde tedy řízení o CHÚ ZZZK), která bude akcentovat 
problematiku neopodstatněně široce pojímaného účastenství v takovém správním 
řízení na úkor podstaty takového řízení a jeho smyslu, kterýžto přístup by vedl vzhledem 
k výše uvedeným problémům k jejich popření.  
 
   
Z těchto důvodu je důležité vymezit okruh účastníků tak, aby tento maximálně odrážel 
materiální pojetí institutu účastenství, zajistil možnost široké veřejnosti být o procesu 
informován a zprostředkovaně se k tomuto procesu vyjádřit prostřednictvím volených 
zástupců, tedy zastupitelstva obce či jím pověřené osoby, která bude účastníkem řízení 
vždy. Navrhovaný způsob zapojení občanů do řízení o stanovení CHÚ ZZZK tyto požadavky 
naplňuje a je tedy jednoznačně nejefektivnější. Současně platí to, co je již výše 
uvedeno, totiž že účast veřejnosti je zajištěna prostřednictvím společného územního 
a stavebního řízení. Navržené řešení tak naplňuje takovou míru participace, aby 
mohlo být konstatováno, že zájmy dotčených obcí a občanů jsou v řízení o stanovení 
CHÚ ZZZK respektovány. 
 
V návrhu věcného záměru obsažené řešení – tedy speciální úprava účastenství obcí 
oproti obecné právní úpravě obsažené v horním zákoně – tak přispívá k legislativnímu 
naplnění § 108 odst. 4 atomového zákona, aby bylo dosaženo konzistence právní úpravy a 
aby se § 108 odst. 4 atomového zákona nestal ustanovením obsoletním, nýbrž došlo k 
naplnění vůle zákonodárce.  
 
Jak je ovšem uvedeno v části 1.2.1. návrhu věcného záměru zákona § 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. 
 

Tomuto ustanovení však nelze rozumět tak, že je třeba přijmout nový zvláštní zákon 
upravující veškeré zde zmíněné postupy, když jednotlivé postupy jsou upraveny ve 
stávajících zvláštních zákonech. Postupy při stanovení PÚ ZZZK jsou totiž upraveny 
v zákoně o geologických pracích, postupy při stanovení CHÚ ZZZK jsou upraveny 
v horním zákoně. Konečně postupy při povolování provozování úložiště RAO jsou kromě 
stavebního zákona upraveny v atomovém zákoně. Těmto procesům nevyhnutelně 
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předchází posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů 
 
Pokud tedy určitá oblast předvídaná § 108 odst. 4 atomového zákona zvláštním zákonem 
řešena není – zde tedy respektování zájmů obcí, kterým náleží příspěvek z jaderného účtu 
dle § 117 odst. 1 atomového zákona v řízení o stanovení CHÚ ZZZK, pak je – z důvodu 
naplnění vůle zákonodárce vyjádřené v tomto ustanovení (tj. přijetí zvláštního zákona) – na 
místě napravit takový nedostatek současné právní úpravy přijetím nového zvláštního 
zákona, který chybějící okruh předvídaný v § 108 odst. 4 atomového zákona – zde tedy 
respektování zájmů obcí, kterým náleží příspěvek z jaderného účtu dle § 117 odst. 1 
atomového zákona v řízení o stanovení CHÚ ZZZK - naplní, než volit cestu novelizace 
stávajících právních předpisů. Tím není nijak popřeno výše uvedené, neboť postupy 
uvedené v § 108 odst. 4 atomového zákona, které jsou již upraveny ve stávajících zvláštních 
zákonech, nebudou zvoleným řešením nijak dotčeny. Zvoleným řešením tak ve svém 
důsledku nebude narušena kontinuita a konzistence aplikace stávajících zvláštních zákonů, 
které okruhy předvídané v § 108 odst. 4 atomového zákona již dnes plně respektují (viz 
skutečnosti uvedené v předchozím odstavci).  
 
Zvolené řešení konečně ve svém důsledku zohledňuje výjimečnost stavby hlubinného 
úložiště oproti jiným procesům upravených zejména v zákoně o geologických pracích, 
horním a atomovém zákoně. Z tohoto důvodu je navržena předmětná legislativní změna ve 
formě navrhovaného zákona, a není uvažováno o variantě dílčích novelizací horního, resp. 
atomového zákona. 
 

1.3.2.3. Návrh věcného řešení zapojení obcí a jejich občanů při povolování 
provozování úložiště  

 
Respektování zájmů obcí a jejich občanů je při povolování provozování úložiště v principu 
zajištěno prostřednictvím procesu EIA a navazujících řízení, zejména podle stavebního 
zákona. Zároveň však s ohledem na specifický a zejména dlouhodobý charakter projektu 
hlubinného úložiště a vysokou poptávku po zapojení dotčené veřejnosti do všech spojených 
procesů by v rámci povolování provozování nadto získaly dotčené obce právo artikulovat 
své zájmy vůči SÚRAO, resp. nepřímo SÚJB.   
 
S ohledem na specifický vysoce odborný charakter tohoto typu řízení by se však v rámci 
zákonného požadavku zapojení, resp. respektování zájmu obcí, nejednalo o rozšíření 
okruhu účastníků o dotčené obce, ale dle návrhu věcného záměru by SÚRAO mělo 
povinnost vyžádat si od obcí, na jejichž katastrálním území má být povolen provoz úložiště, 
vyjádření k záměru povolení provozování úložiště radioaktivního odpadu. Vyjádření 
obce by nebylo pro SÚRAO závazné. Obcím by byla dána lhůta 90 dnů ode dne 
doručení výzvy pro zaslání vyjádření SÚRAO.  
 
Uvedená vyjádření obcí zaslaná SÚRAO v zákonné lhůtě 90 dnů by byla povinnou přílohou 
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žádosti o povolení k provozu úložiště radioaktivního odpadu předkládané SÚJB.  
 
 
 

1.3.2.4. Návrh věcného řešení zúžení počtu potenciálních lokalit a výběru potenciálně 
vhodných lokalit pro přípravu a umístění hlubinného úložiště radioaktivního 
odpadu.  

Stávající právní úprava obsažená v zákoně o geologických pracích upravuje postupy při 
stanovení PÚ ZZZK. Postupy při stanovení CHÚ ZZZK pak upravuje horní zákon. Je nutné 
rovněž zmínit postupy při povolování k provozu úložiště radioaktivního odpadu, které jsou 
upraveny v atomovém zákoně. 
 
V současné právní úpravě však chybí úprava postupů při zúžení a výběru potenciálně 
vhodných lokalit pro přípravu a umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu mezi 
jednotlivými fázemi tohoto procesu uvedenými v předchozím odstavci. 
 
Tento nedostatek by měl být dle návrhu věcného záměru odstraněn tím, že SÚRAO bude 
návrh na zúžení počtu potenciálně vhodných lokalit pro přípravu a umístění hlubinného 
úložiště radioaktivního odpadu předkládat spolu se všemi podklady (např. předběžné 
bezpečnostní zprávy, geologické zprávy, stanoviska dotčených orgánů státní správy, apod.) 
a dokumenty osvědčujících výsledky řízení s účastí obcí, a to včetně vyjádření 
a námitek obcí učiněných v jednotlivých fázích procesu přípravy a umístění 
hlubinného úložiště radioaktivního odpadu (tj. vedle vyjádření obcí i vydaná rozhodnutí 
v řízení o stanovení PÚ ZZZK), MPO. Již v části 1.2.6. písm. b) návrhu věcného záměru  je 
uvedeno, že se v rámci procesu přípravy hlubinného úložiště bude zřejmě několikrát 
opakovat řízení o stanovení PÚ ZZZK (v různých etapách průzkumných prací, s různou 
mírou podrobnosti a na postupně snižujícím se počtu lokalit). Stanovení PÚ ZZZK slouží 
k ověření vlastností daného území pro to, aby SÚRAO mohlo stanovit další postup v 
procesu přípravy hlubinného úložiště. Z tohoto důvodu bude návrh podle věty první tohoto 
odstavce podáván poté, co SÚRAO na základě provedených průzkumných prací 
nashromáždí takové množství dokumentů, které mu, za splnění zákonných podmínek (viz. 
dále), umožní přikročit k podání návrhu podle věty první tohoto odstavce. Co se 
předpokládaného harmonogramu podání takového návrhu týče, pak lze předpokládat, že 
tento bude podán dle milníků uvedených v Koncepci.  
 
Součástí návrhu na zúžení počtu potenciálně vhodných lokalit pro přípravu a umístění 
hlubinného úložiště radioaktivního odpadu učiněného ze strany SÚRAO bude rovněž 
vyhodnocení navrhovaných lokalit pro přípravu a umístění hlubinného úložiště 
radioaktivního odpadu dle zákonných kritérií pro jejich hodnocení (tedy z hlediska 
bezpečnosti, technické proveditelnosti a vlivů na životní prostředí). MPO návrh SÚRAO 
prověří, a pokud se bude chtít odchýlit od návrhu SÚRAO, pak bude muset nejdříve 
poskytnout SÚRAO možnost zaujmout stanovisko a poskytnout MPO všechny dostupné 
vědecké a technické podklady na podporu závěrů uvedených v tomto případném 
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stanovisku. Na základě výsledku této prověrky postoupí MPO návrh na zúžení počtu 
potenciálně vhodných lokalit pro přípravu a umístění hlubinného úložiště radioaktivního 
odpadu včetně případného stanoviska SÚRAO Vládě ČR. O přijetí rozhodnutí o  zúžení 
počtu potenciálně vhodných lokalit pro přípravu a umístění hlubinného úložiště 
radioaktivního odpadu pak Vláda ČR rozhodne svým usnesením.  
 
Právě uvedený postup by se dle návrhu věcného záměru použil obdobně i v případě výběru 
finální a záložní lokality pro umístění a výstavbu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu; 
to samozřejmě za podmínky, že součástí návrhu budou stanoviska všech dotčených orgánů 
státní správy. 
 
Tyto postupy by byly upraveny samostatně v návrhu budoucího zákona a nebyly by 
samostatný procesem, ani novým správním řízením, ani procesem, který by byl 
součástí jiného správního řízení. Uvedené řešení ve svém důsledku zvýší 
transparentnost celého procesu výběru lokality pro umístění a výstavbu hlubinného úložiště 
radioaktivního odpadu, jak ostatně předpokládá i čl. 10 Směrnice. Navrhované řešení tak 
jde nad rámec již plně transponovaného čl. 10 Směrnice do českého právního řádu.    
 
Zvolené řešení konečně ve svém důsledku zohledňuje výjimečnost stavby hlubinného 
úložiště oproti jiným záměrům upraveným zejména v zákoně o geologických pracích, 
horním a atomovém zákoně.  
 
 
1.3.3. Varianta 1 - Vyhodnocení nákladů a přínosů  

 
Za zásadní přínos je třeba považovat skutečnost, že dojde k legislativnímu naplnění 
ustanovení § 108 odst. 4 atomového zákona, čímž se předejde možnému zpochybnění 
(např. ve správním soudnictví) jednotlivých procesů vyjmenovaných v § 108 odst. 4 
atomového zákona. 
 
Obecně je pak přínosem navrhovaného řešení posílení legitimity výběru lokality úložiště 
a dalších navazujících procesů formou zapojení dotčených obcí a jejich občanů. Dále je 
přínosem, že dojde v určité fázi procesu výběru lokality (jedná se o sérii správních řízení a 
jiných procesů) k zapojení Vlády ČR jako vrcholného orgánu moci výkonné, jejímž 
zapojením bude posílena legitimita tohoto výběru.  
 
Konečně lze za přínos považovat to, že navrhované řešení upravuje postupy při zúžení 
počtu potenciálních lokalit pro přípravu a umístění hlubinného úložiště. Uvedené řešení ve 
svém důsledku zvýší transparentnost celého procesu výběru lokality pro umístění 
a výstavbu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu, jak ostatně předpokládá i čl. 10 
Směrnice. Dalším přínosem navrhovaného řešení je skutečnost, že tyto postupy budou 
garantovat odbornost, správnost a objektivnost postupu zúžení počtu potenciálních lokalit 
pro přípravu a umístění hlubinného úložiště; zvolené řešení tak jde nad rámec již plně 
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transponovaného čl. 10 Směrnice do českého právního řádu.    
 
Zvolené řešení konečně ve svém důsledku zohledňuje výjimečnost stavby hlubinného 
úložiště oproti jiným záměrům upraveným zejména v zákoně o geologických pracích, 
horním a atomovém zákoně. 

Pro úplnost je nutné zmínit, že nad zakotvením postupů zúžení počtu potenciálních lokalit 
pro přípravu a umístění hlubinného úložiště v rámci zvláštního zákona (zde tedy návrhu 
budoucího zákona), panuje konsensus napříč dotčenými subjekty. Hodnotící kritéria není 
třeba upravovat, neboť tyto již upravují stávající právní předpisy. Pokud bychom k úpravě 
kritérií přistoupili, nastal by nežádoucí stav v podobě duplicitní právní úpravy. 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. i čl. 46 Legislativních pravidel vlády. Nebylo by tak tedy účelné ani legislativně 
vhodné úpravu hodnotících kritérií vyčleňovat specificky do návrhu budoucího zákona. 

Negativním důsledkem navrhovaného zákona může být prodloužení celého procesu 
z důvodu nutnosti zavedení nových procesů (rozšíření účastenství v řízení o stanovení CHÚ 
ZZZK, požadavek provést ústní jednání, požadavek vyžádání si vyjádření obcí v řízení 
o povolení provozování úložiště radioaktivních odpadů); toto prodloužení by však mělo být 
v porovnání s celkovou délkou všech procesů vedoucích k umístění úložiště zanedbatelné.  
 
Z výše uvedeného je zřejmé, že přínosy Varianty 1 jednoznačně převažují nad přínosy 
spojené s Variantou 0, když zároveň rizika spojená se zachováním stávající úpravy jsou 
jednoznačně závažnější, než jaká jsou rizika spojená s přijetím nové právní úpravy. Na 
základě závěrů analýzy dalších variant řešení provedené v části 1.2.1 návrhu věcného 
záměru , ze které vyplynulo, že další uvažované varianty nejsou sto naplnit požadavek § 
108 odst. 4 atomového zákona (odkazujeme na důvody tam uvedené), nebyly porovnávány 
přínosy a náklady těchto, rozuměj dalších, variant řešení.  
 
 
 
1.3.4. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy 

Co se týká ekonomických nákladů spojených s navrhovaným věcným záměrem, jsou tyto 
dopady neutrální.  
 
V souladu s ustanovením § 113 odst. 2 atomového zákona ve spojení s ustanovením § 113 
odst. 4 písm. a) atomového zákona je příprava, výstavba, uvádění do provozu, provoz a 
uzavření úložišť RAO a monitorování jejich vlivu na okolí jako činnost SÚRAO financována 
z jaderného účtu. Podle ustanovení § 115 odst. 2 písm. a) atomového zákona ve spojení 
s ustanovením § 118 a násl. atomového zákona jsou původci RAO povinni odvádět na vrub 
svých nákladů prostředky ke krytí nákladů na uložení RAO, které jim vznikly nebo vzniknou, 
a s tím spojených činností SÚRAO. Tyto prostředky se shromažďují na jaderném účtu 
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formou pravidelných a jednorázových poplatků hrazených původci RAO. Celý proces 
přípravy a výstavby hlubinného úložiště by tudíž měl být hrazen z příjmů jaderného účtu. 
Konečnou výši nákladů nelze nyní odhadnout, a to s ohledem na mimořádnou dlouhodobost 
tohoto záměru a na množství dosud neznámých faktorů (např. lze zmínit nejisté výsledky 
průzkumných geologických prací, otázku budoucího technologického vývoje).  
 
 
 

 Implementace, vynucování, přezkum 

Implementace je navrhována přijetím samostatného zákona o zapojení dotčených obcí a 
jejich občanů do řízení směřujících k výběru lokality pro ukládání radioaktivního odpadu v 
podzemních prostorech a k povolení provozování úložiště radioaktivních odpadů.  
 
Přezkum účinnosti regulace hodlá předkladatel provádět ve spojení s pravidelným 
vyhodnocováním a přezkumem Koncepce.     
 
Součástí přezkumu Koncepce tedy bude vedle dalších otázek i opětovné posouzení 
nastavení míry participace dotčených obcí a jejích občanů v předmětných typech správního 
řízení, a tedy i účinnosti přijaté úpravy. V případě, že se prokáže, že přijatá úprava byla ve 
skutečnosti excesivní (např. pokud by rozšířená míra participace dotčených obcí a jejích 
občanů fakticky způsobila paralýzu správních úřadů vedoucích příslušná správní řízení, 
nebo správních soudů), je možné hypoteticky uvažovat i o jiných variantách s nižší mírou 
participace dotčených obcí a jejich občanů. 
 
 

 Kontakty a prohlášení o schválení RIA 

Kontakt na zpracovatele RIA: 
Jméno a příjmení: Mgr. Jan Zemánek 
Útvar: advokát zapsaný u ČAK pod ev. č. 16230 
Telefon: +420 732 241 704 
 

II. Způsob promítnutí navrhovaného věcného řešení do právního řádu 

 
 Promítnutí navrhovaného věcného řešení zapojení obcí do 

právního řádu 

Jako promítnutí navrhovaného věcného řešení do právního řádu je navrhováno přijetí 
zvláštního zákona o zapojení dotčených obcí a jejich občanů do řízení směřujících 
k výběru lokality pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech a k 
povolení provozování úložiště radioaktivních odpadů. Navrhuje se tedy vypracovat 
novou právní úpravu. Důvody pro tento postup jsou uvedeny v závěru části 1.3.2.2. 
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návrhu věcného záměru a z důvodu přehlednosti tohoto materiálu je na ně na tomto 
místě odkazováno. 
 
Základní představa o obsahu právních norem této nové právní úpravy, která by byla 
speciální k úpravám obsaženým v jiných právních předpisech uvedených níže, je 
následující.  
 
Co se týká zapojení obcí, jimž náleží příspěvek z jaderného účtu podle § 117 odst. 4 
atomového zákona, pak je s ohledem na zákonem zakotvené účastenství obcí v řízení 
o stanovení PÚ ZZZK (§ 4a odst. 2 zákona o geologických pracích) požadavek respektování 
zájmů těchto obcí dle současné právní úpravy již dostatečně zajištěn. Pouze obtížně si lze 
představit efektivnější způsob, jak zajistit respektování zájmů obcí, než je zajištění jejich 
účastenství v řízení. 
 
Co se zapojení občanů obcí uvedených v předchozím odstavci do řízení o stanovení PÚ 
ZZZK týče, pak je stávající právní úprava uvedená v § 4a odst. 3 zákona o geologických 
pracích doplněna dle návrhu budoucího zákona o povinnost MŽP, aby v průběhu řízení 
o stanovení PÚ ZZZK nařídil ústní jednání na území dotčených obcí. Účast veřejnosti 
podle Směrnice je totiž zajištěna prostřednictvím společného územního a stavebního řízení 
včetně posuzování vlivů na životní prostředí (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 § 2 odst. 2 zákona o obcích, podle něhož 
obec zejména pečuje o potřeby svých občanů a při plnění úkolů chrání též veřejný 
zájem, nebo na § 35 zákona o obcích, 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 § 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. o 
místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, i když 
problematická může být tato otázka ve vztahu k procesu vyhledání lokality pro hlubinné 
úložiště 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 § 49 odst. 3 správního řádu. 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.  
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Ústní jednání tak bude jako neveřejné sice nařízeno, ovšem jako neveřejné bude vedeno 
až do okamžiku, dokud obec jako účastník řízení nenavrhne, aby bylo veřejné. Od tohoto 
okamžiku pak bude ústní jednání veřejné. V rámci veřejného ústního jednání, tj. za účasti 
občanů, bude obec zastupující zájmy svých občanů jako účastník uplatňovat své 
právo na vyjádření, na navrhování důkazů apod. 
 
Zcela zásadním je v této souvislosti argument, že ani v řízení o stanovení PÚ ZZZK, ani 
v řízení o stanovení CHÚ ZZZK, nejde primárně o subjektivní práva 
jednotlivých občanů, ale o rozhodování koncepčního charakteru. V řízení o stanovení 
PÚ ZZZK jde o posuzování podmínek pro geologický průzkum, který slouží pro získání 
informací o daném území. V řízení o stanovení CHÚ ZZZK pak jde o ochranu daného území 
před vnějšími vlivy. 
 
O subjektivních právech jednotlivých občanů je pak rozhodováno v řízení o posuzování 
vlivů na životní prostředí, případně v řízení stavebním, na kterých občané participují již podle 
stávající právní úpravy.  
 
Z tohoto důvodu je tedy navrhovaný způsob zapojení občanů do řízení o stanovení PÚ 
ZZZK jednoznačně nejefektivnější ve srovnání s níže uvedeným, kde by každý 
jednotlivý občan byl sám účastníkem vedeného řízení. Navrhovaným postupem – tj. 
obec jako účastník řízení - dojde k zapojení občanů do vedených řízení, přičemž postup 
správních orgánů při vedení řízení o stanovení PÚ ZZZK je stanoven správním řádem. 
 
V souladu s navrhovaným řešením tak MŽP na základě žádosti obligatorně nařídí 
ústní jednání, kterého se zúčastní účastníci řízení, kterými se po nabytí účinností 
návrhu budoucího zákona stanou žadatel a obec či obce, na jejichž území se 
předmětná lokalita nachází. Obec jako účastník řízení má svá procesní nezadatelná práva 
podle ustanovení § 36 správního řádu, zejména pak právo v průběhu celého řízení se 
vyjadřovat k podkladům, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy; je tak procesním 
rovnocenným partnerem žadatele. Mezi významné procesní právo patří i možnost podat 
odvolání proti rozhodnutí v první instanci, které má odkladný účinek. 
 
Jako negativní důsledek řešení, kdy by každý jednotlivý občan byl sám účastníkem řízení 
vedeného  před MŽP, je možno zmínit to, že by  permanentně hrozil nezákonný postup 
ze strany správního úřadu a zároveň obce či žadatele, kdy podle § 45 odst. 1 správního 
řádu je účastník povinen označit další jemu známé účastníky. Podle § 47 správního řádu je 
správní orgán povinen o zahájeném řízení uvědomit bez zbytečného odkladu všechny jemu 
známé účastníky. Pokud v průběhu řízení dojde např. k odstěhování či přistěhování nového 
občana, nemění to nic na povinnosti správního orgánu okruh účastníků zjišťovat a 
správně vymezit v průběhu celého řízení.  
 
Pro úplnost je třeba uvést i to, že by současně nebylo možno jasně definovat okruh 
potenciálních účastníků řízení o stanovení PÚ ZZZK ve smyslu § 27 odst. 2 a 3 
správního řádu.  
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Jednak není zcela zřejmé, kdo by měl být v rámci široké veřejnosti účastníkem řízení, tedy 
zda všichni, kdo v určité obci skutečně žijí (obyvatelé dotčené obce), pouze vlastníci 
nemovitostí, pouze občané obce (tedy státní občané ČR přihlášení v obci k trvalému pobytu) 
apod., to vše s vědomím toho, že účastenství je v rámci správního práva pojímáno 
materiálně s tím, že účastníku řízení musí svědčit určitý hmotněprávní základ 
účastenství. S ohledem na výše uvedený charakter řízení o stanovení PÚ ZZZK je v této 
souvislosti otázkou, jaká hmotná práva či povinnosti obyvatel obce mohou být v tomto 
řízení reálně dotýkána.  
  
Dalším navazujícím problémem je určení toho, kdo z obecně vymezeného okruhu účastníků 
řízení splňuje předpoklady účastenství v konkrétním čase a místě a je tedy 
účastníkem konkrétního správního řízení. Problém začíná u žadatele, který má dle § 45 
odst. 1 správního řádu povinnost označit jemu známé účastníky řízení. Tedy v zásadě by 
tak měl již žadatel povinnost zjišťovat, kdo je při zahájení řízení obyvatelem dotčené 
obce a v rámci žádosti jej označit. Avšak krom toho, že takový proces zjišťování může 
trvat poměrně dlouho, může být žadateli jako soukromé osobě ze strany obyvatel obce 
zcela po právu odepřeno poskytnutí vlastních osobních údajů (ostatně žadatel by je 
neměl ani vyžadovat). Byť žadatel patrně může pak takové obyvatele považovat za možné 
účastníky jemu neznámé, problém s účastenstvím tím řešen není, neboť se přesouvá na 
stranu správního orgánu, který má ve smyslu § 47 správního řádu povinnost uvědomit o 
zahájení řízení všechny jemu známé účastníky řízení s tím, že je povinností správního 
orgánu účastníky aktivně zjišťovat, a to po celou dobu správního řízení.  
 
Konečně je třeba v této souvislosti zmínit, že problémem pak může být i způsob, jak zajistit 
v případě několika set či spíše několika tisíc fyzických osob jako účastníků, aby bylo 
jejich účastenství zajištěno po celou dobu, po kterou budou podmínky pro účastenství 
splňovat. Jak bylo uvedeno, je povinností správního orgánu průběžně po celou dobu 
řízení zjišťovat, zda předpoklady účastenství u stávajících účastníků trvají, resp. zda 
tyto předpoklady nevznikly na straně někoho, kdo účastníkem řízení doposud nebyl. 
Nelze si však představit, že správní orgán bude reálně u uvedeného počtu účastníků 
schopen uvedené povinnosti dostát, přičemž případný opomenutý účastník 
představuje zásadní vadu řízení, která vede pravidelně k nezákonnosti vlastního 
rozhodnutí.  
 
MŽP by tak prakticky nedělalo nic jiného, než zjišťovalo a ověřovalo okruh účastníků, 
vyrozumívalo nové účastníky řízení, atd. Ve svém důsledku by tak došlo k paralýze 
celého procesu, potažmo k situaci odepření rozhodnutí, byť právě rozhodnutí je 
smyslem celého správního řízení. Institut účastenství má směřovat k plnění úkolů 
veřejné správy v duchu právního státu, přičemž je nutné zdůraznit, že smyslem 
správního řízení je autoritativně rozhodnout o konkrétních právech či povinnostech 
konkrétně určené osoby. Bylo by absurdní vytvářet takovou právní konstrukci zvláštní 
úpravy správního řízení (zde tedy řízení o PÚ ZZZK), která bude akcentovat problematiku 
neopodstatněně široce pojímaného účastenství v takovém správním řízení na úkor 
podstaty takového řízení a jeho smyslu, kterýžto přístup by vedl vzhledem k výše 
uvedeným problémům k jejich popření.    
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Z těchto důvodu je důležité vymezit okruh účastníků tak, aby tento maximálně odrážel 
materiální pojetí institutu účastenství, zajistil možnost široké veřejnosti být o procesu 
informován a zprostředkovaně se k tomuto procesu vyjádřit prostřednictvím 
volených zástupců, tedy zastupitelstva obce či jím pověřené osoby, která bude účastníkem 
řízení vždy. Navrhovaný způsob zapojení občanů do řízení o stanovení PÚ ZZZK tyto 
požadavky naplňuje a je tedy jednoznačně nejefektivnější. Současně platí to, co je již 
výše uvedeno, totiž že účast veřejnosti je zajištěna prostřednictvím společného 
územního a stavebního řízení. Navržené řešení tak naplňuje takovou míru participace, 
aby mohlo být konstatováno, že zájmy dotčených obcí a občanů jsou v řízení o 
stanovení PÚ ZZZK respektovány 

Navrhovaný věcný záměr odstraňuje nedostatek současné právní úpravy, spočívající v tom, 
že dle § 34 odst. 2 horního zákona ve spojení s  § 17 odst. 3 horního zákona dotčená obec 
není účastníkem řízení o stanovení CHÚ ZZZK tím, že speciální úpravou v paragrafovém 
znění budoucího návrhu zákona, založí účastenství těchto obcí oproti obecné právní úpravě 
obsažené v horním zákoně. Dle této speciální úpravy tak budou účastníkem řízení 
o stanovení CHÚ ZZZK vedle žadatele (dle stávající úpravy v  § 17 odst. 3 horního zákona) 
i obce, na jejichž katastrálním území má být CHÚ ZZZK stanoveno. Zapojení občanů takové 
obce je pak řešeno stejným způsobem, jako v případě řízení o stanovení PÚ ZZZK, a který 
je podrobně specifikován v předchozích odstavcích. Navržené řešení tak naplňuje 
takovou míru participace, aby mohlo být konstatováno, že zájmy dotčených obcí a 
občanů jsou v řízení o stanovení CHÚ ZZZK respektovány 

V návrhu budoucího zákona obsažené řešení – tedy speciální úprava účastenství obcí 
oproti obecné právní úpravě obsažené v horním zákoně – tak přispívá k legislativnímu 
naplnění § 108 odst. 4 atomového zákona, aby bylo dosaženo konzistence právní úpravy a 
aby se § 108 odst. 4 atomového zákona nestal ustanovením obsoletním, nýbrž došlo k 
naplnění vůle zákonodárce.  
 
Jak je ovšem uvedeno v části 1.2.1. návrhu věcného záměru zákona § 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. 
 

Tomuto ustanovení však nelze rozumět tak, že je třeba přijmout nový zvláštní zákon 
upravující veškeré zde zmíněné postupy, když jednotlivé postupy jsou upraveny ve 
stávajících zvláštních zákonech. Postupy při stanovení PÚ ZZZK jsou totiž upraveny 
v zákoně o geologických pracích, postupy při stanovení CHÚ ZZZK jsou upraveny 
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v horním zákoně. Konečně postupy při povolování provozování úložiště RAO jsou kromě 
stavebního zákona upraveny v atomovém zákoně. Těmto procesům nevyhnutelně 
předchází posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů 
 
Pokud tedy určitá oblast předvídaná § 108 odst. 4 atomového zákona zvláštním zákonem 
řešena není – zde tedy respektování zájmů obcí, kterým náleží příspěvek z jaderného účtu 
dle § 117 odst. 1 atomového zákona v řízení o stanovení CHÚ ZZZK, pak je – z důvodu 
naplnění vůle zákonodárce vyjádřené v tomto ustanovení (tj. přijetí zvláštního zákona) – na 
místě napravit takový nedostatek současné právní úpravy přijetím nového zvláštního 
zákona, který chybějící okruh předvídaný v § 108 odst. 4 atomového zákona – zde tedy 
respektování zájmů obcí, kterým náleží příspěvek z jaderného účtu dle § 117 odst. 1 
atomového zákona v řízení o stanovení CHÚ ZZZK - naplní, než volit cestu novelizace 
stávajících právních předpisů. Tím není nijak popřeno výše uvedené, neboť postupy 
uvedené v § 108 odst. 4 atomového zákona, které jsou již upraveny ve stávajících zvláštních 
zákonech, nebudou zvoleným řešením nijak dotčeny. Zvoleným řešením tak ve svém 
důsledku nebude narušena kontinuita a konzistence aplikace stávajících zvláštních zákonů, 
které okruhy předvídané v § 108 odst. 4 atomového zákona již dnes plně respektují (viz 
skutečnosti uvedené v předchozím odstavci).  
 
Zvolené řešení konečně ve svém důsledku zohledňuje výjimečnost stavby hlubinného 
úložiště oproti jiným procesům upravených zejména v zákoně o geologických pracích, 
horním a atomovém zákoně. Z tohoto důvodu je navržena předmětná legislativní změna ve 
formě navrhovaného zákona, a není uvažováno o variantě dílčích novelizací horního, resp. 
atomového zákona. 
 
Respektování zájmů obcí a jejich občanů je při povolování provozování úložiště v principu 
zajištěno prostřednictvím procesu EIA a navazujících řízení, zejména podle stavebního 
zákona. Zároveň však s ohledem na specifický a zejména dlouhodobý charakter projektu 
hlubinného úložiště a vysokou poptávku po zapojení dotčené veřejnosti do všech spojených 
procesů by v rámci povolování provozování nadto získaly dotčené obce právo artikulovat 
své zájmy vůči SÚRAO, resp. nepřímo SÚJB.   
 
S ohledem na specifický vysoce odborný charakter řízení o povolování provozování úložiště 
by se tak nejednalo o rozšíření okruhu účastníků o dotčené obce, ale speciální úpravou 
v paragrafovém znění návrhu budoucího zákona bude SÚRAO uložena povinnost vyžádat 
si od dotčené obce vyjádření k záměru povolení k provozu úložiště radioaktivního odpadu, 
a to ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení výzvy dotčené obci ze strany SÚRAO pro zaslání 
tohoto vyjádření. Vyjádření dotčené obce doručené SÚRAO ve stanovené lhůtě nebude pro 
SÚRAO závazné, bude však dle této speciální právní úpravy povinnou přílohou žádosti 
o povolení k provozu úložiště radioaktivního odpadu předkládané SÚJB, a to nad rámec 
příloh uvedených v ustanovení § 24 odst. 2 atomového zákona.  
 
 
K výše uvedenému je pak pro úplnost třeba doplnit, že k samotnému provozování 
hlubinného úložiště je nutné projít celou řadou procesů, jejichž výsledkem jsou různá 
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rozhodnutí nebo jiné závazné výstupy, umožňující tuto činnost. Jedná se zejména o procesy 
podle zákona o posuzování vlivů a stavebního zákona. 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 atomového zákona, ovšem také podle 
dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákona 
o hornické činnosti, 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 posuzování vlivů, 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 posuzování vlivů musí být provedeno před jakýmkoliv 
jiným řízením, neboť se zabývá i pouhou přípravou záměru. Vzájemná souslednost 
posuzování vlivů a stavebních či horních procesů je tedy legislativně přesně dána 
přímo zákonem o posuzování vlivů. 
 
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 (posuzování vlivů-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. 
 
Jelikož řízení před SÚJB je prakticky poslední fází soustavy správních řízení, které je 
nutné k provozování hlubinného úložiště projít, a ve kterých mají, resp. mít budou, dotčené 
obce a jejich občané, dostatek prostoru vznést vůči podobě a charakteru hlubinného 
úložiště své námitky, vyjádření či stanoviska. Z tohoto důvodu tak pro nadbytečnost není 
uvažováno o tom, že by se posílilo postavení obcí a občanů v samotném řízení vedeném 
před SÚJB, když požadavek, vyjádřený v ustanovení článku 10 Směrnice a § 108 odst. 4 
atomového zákona, lze ve vazbě na právní úpravu obsaženou zejména v zákoně o 
posuzovávání vlivů a atomovém zákoně, považovat za naplněný. Je to dáno zejména tím, 
že se v řízení vedeném před SÚJB řeší pouze technické záležitosti provozu úložiště 
z hlediska požadavků atomového zákona a jeho prováděcích předpisů; neřeší se zde již 
tedy případný konflikt jiných zájmů. Tento konflikt bude totiž vyřešen v rámci fází, resp. 
procesů (správních řízení), které tomuto správnímu řízení předchází (viz výše).  
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Nedostatek současné právní úpravy, spočívající v absenci úpravy postupu při zúžení a 
výběru potenciálně vhodných lokalit pro přípravu a umístění hlubinného úložiště 
radioaktivního odpadu měl být dle návrhu věcného záměru odstraněn novou právní úpravou, 
dle které bude SÚRAO předkládat návrh na zúžení počtu potenciálně vhodných lokalit 
pro přípravu a umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu spolu se všemi 
podklady (např. předběžné bezpečnostní zprávy, geologické zprávy, stanoviska dotčených 
orgánů státní správy, apod.) a dokumenty osvědčujících výsledky řízení s účastí obcí, 
a to včetně vyjádření a námitek obcí učiněných v jednotlivých fázích procesu 
přípravy a umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu (tj. vedle vyjádření obcí 
i vydaná rozhodnutí v řízení o stanovení PÚ ZZZK), MPO. Součástí návrhu na zúžení počtu 
potenciálně vhodných lokalit pro přípravu a umístění hlubinného úložiště radioaktivního 
odpadu učiněného ze strany SÚRAO bude rovněž vyhodnocení navrhovaných lokalit 
pro přípravu a umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu dle zákonných 
kritérií pro jejich hodnocení (tedy z hlediska bezpečnosti, technické proveditelnosti a vlivů 
na životní prostředí).  
 
Již v části 1.2.6. písm. b) a rovněž v části 1.3.2.4 návrhu věcného záměru je uvedeno, že 
se v rámci procesu přípravy hlubinného úložiště bude zřejmě několikrát opakovat řízení o 
stanovení PÚ ZZZK (v různých etapách průzkumných prací, s různou mírou podrobnosti a 
na postupně snižujícím se počtu lokalit). Stanovení PÚ ZZZK, jak uvedeno výše, slouží k 
ověření vlastností daného území pro to, aby SÚRAO mohlo stanovit další postup v 
procesu přípravy hlubinného úložiště. Z tohoto důvodu bude návrh podle věty 
předchozího odstavce podáván poté, co SÚRAO na základě provedených průzkumných 
prací nashromáždí takové množství dokumentů, které mu, za splnění zákonných podmínek 
(viz dále), umožní přikročit k podání návrhu podle věty první tohoto odstavce. Co se 
předpokládaného harmonogramu podání takového návrhu týče, pak lze předpokládat, že 
tento bude podán dle milníků uvedených v Koncepci. 
 
MPO poté návrh SÚRAO prověří, a pokud se bude chtít odchýlit od návrhu SÚRAO, pak 
bude muset nejdříve poskytnout SÚRAO možnost zaujmout stanovisko a poskytnout MPO 
všechny dostupné vědecké a technické podklady na podporu závěrů uvedených v tomto 
případném stanovisku. Na základě výsledku této prověrky postoupí MPO návrh na 
zúžení počtu potenciálně vhodných lokalit pro přípravu a umístění hlubinného úložiště 
radioaktivního odpadu včetně případného stanoviska SÚRAO Vládě ČR. O přijetí 
rozhodnutí o  zúžení počtu potenciálně vhodných lokalit pro přípravu a umístění 
hlubinného úložiště radioaktivního odpadu pak Vláda ČR rozhodne svým usnesením.  
 
Právě uvedený postup by se dle návrhu budoucího zákona použil obdobně i v případě 
výběru finální a záložní lokality pro umístění a výstavbu hlubinného úložiště radioaktivního 
odpadu; to samozřejmě za podmínky, že součástí návrhu budou stanoviska všech 
dotčených orgánů státní správy. 
 
Tyto postupy by byly upraveny samostatně v návrhu budoucího zákona a nebyly by 
samostatný procesem, ani novým správním řízením, ani procesem, který by byl 
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součástí jiného správního řízení. Uvedené řešení ve svém důsledku zvýší 
transparentnost celého procesu výběru lokality pro umístění a výstavbu hlubinného 
úložiště radioaktivního odpadu, jak ostatně předpokládá i čl. 10 Směrnice. Dalším 
přínosem navrhovaného řešení je skutečnost, že tyto postupy budou garantovat 
odbornost, správnost a objektivnost postupu zúžení počtu potenciálních lokalit pro 
přípravu a umístění hlubinného úložiště; zvolené řešení tak jde nad rámec již plně 
transponovaného čl. 10 Směrnice do českého právního řádu. Zvolené řešení konečně ve 
svém důsledku zohledňuje výjimečnost stavby hlubinného úložiště oproti jiným záměrům 
upraveným zejména v zákoně o geologických pracích, horním a atomovém zákoně. 
 
S právě uvedeným souvisí i otázka, zda zůstanou výsledky řízení o stanovení PÚ ZZZK, 
případně CHÚ ZZZK, provedených podle dosavadní právní úpravy, využitelné v rámci 
procesu výběru lokality úložiště po nabytí účinnost návrhu budoucího zákona, anebo budou 
muset být tato řízení zopakována. Tato otázka je návrhem budoucího zákona řešena tak, že 
výsledky řízení o stanovení PÚ ZZZK, případně CHÚ ZZZK, tedy rozhodnutí přijatá v těchto 
řízeních provedených podle dosavadní právní úpravy, budou nadále využitelné i v rámci 
procesu výběru lokality hlubinného úložiště a zůstanou zachovány. Na tom nic nemění ani 
zamýšlená změna právní úpravy spočívající v zapojení dotčených obcí ve formě jejich 
účastenství v těchto řízení. Tímto zachováním totiž nijak nebude snížen/omezen důsledek 
a smysl nové právní úpravy. 
 
O legitimnosti a správnosti výše uvedeného názoru svědčí závěry, které zaujal ve svých 
nedávných rozhodnutích Nejvyšší správní soud České republiky (dále jen „NSS“) (jako 
příklad lze uvést rozsudek NSS ze dne 15. 8. 2019, sp. zn. 9 As 121/2018), a která se týkala 
stanovení PÚ ZZZK právě v souvislosti s hlubinným úložištěm RAO. 
 
Předmětná skutečnost bude v paragrafovém znění návrhu budoucího zákona řešena ve 
formě přechodného ustanovení, ve kterém bude stanoveno, že CHÚ ZZZK stanovená podle 
dosavadních předpisů se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považují za CHÚ ZZZK 
stanovená za účinnosti tohoto zákona, resp. v souladu s tímto zákonem; tím bude zajištěno, 
že rozhodnutí vydaná v řízení o stanovení CHÚ ZZZK, před nabytím účinnosti návrhu 
budoucího návrhu zákona budou využitelná i v rámci procesu výběru lokality po nabytí 
účinnosti návrhu budoucího zákona a nebudou muset být zopakována. Současně bude v 
přechodném ustanovení paragrafového znění návrhu budoucího zákona stanoveno, že 
případné rozhodnutí Vlády ČR o zúžení počtu potenciálně vhodných lokalit pro přípravu 

a umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu, přijaté před nabytím účinnosti 

budoucího návrhu budoucího zákona zůstává v platnosti i po nabytí jeho účinnosti, resp. se 
považuje za rozhodnutí Vlády ČR přijaté podle tohoto zákona. 
 
V této souvislosti není uvažováno o tom, že by přechodné ustanovení návrhu budoucího 
zákona řešilo i problematiku dříve stanovených PÚ ZZZK. Je to z toho důvodu, že PÚ ZZZK 
stanovená MŽP v roce 2016, pozbyla svou platnost ke dni 31. 12. 2016.  
  
Argumentace svědčící pro přijetí nového zvláštního zákona oproti novelizaci atomového, 
resp. horního zákona je uvedena výše v části 2.1 návrhu věcného záměru zákona je na ni 
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na tomto místě, pro větší přehlednost, odkázáno. 
  

 Posouzení souladu věcného záměru s ústavním pořádkem 
České republiky, s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 
republika vázána, a se závazky plynoucími z členství 
v Evropské unii 

Při přípravě navrhovaného věcného záměru byl zkoumán soulad především s ústavním 
zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Ústava“), dále s usnesením České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 
základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění 
ústavního zákona č. 162/1998 Sb. (dále jen „Listina“), a dále s ústavním zákonem č. 
110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. 
(dále jen „Ústavní zákon o bezpečnosti ČR“). 
 
Navrhovaný věcný záměr respektuje tyto články Ústavy: 
 

 Čl. 1 odst. 1 („Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát 
založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.“), 

 Čl. 1 odst. 2 („Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají 
z mezinárodního práva.“), 

 Čl. 2 odst. 4 („Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí 
být nucen činit, co zákon neukládá.“), 

 Čl. 7 („Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního 
bohatství.“), 

 Čl. 79 odst. 1 („Ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit 
pouze zákonem.“), 

 Čl. 79 odst. 3 („Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou 
na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem 
zmocněny.“), 

 Čl. 100 odst. 1 („Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, 
která mají právo na samosprávu. Zákon stanoví, kdy jsou správními obvody.“). 

 
Navrhovaný věcný záměr dále respektuje tyto články Listiny: 
 

 Čl. 2 odst. 2 („Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených 
zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.“), 

 Čl. 2 odst. 3 („Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen 
činit, co zákon neukládá.“), 

 Čl. 4 odst. 1 („Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho 
mezích a jen při zachování základních práv a svobod.“), 

 Čl. 10 odst. 2 („Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do 
soukromého a rodinného života.“), 

 Čl. 11 odst. 3 („Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo 
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v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat 
lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.“), 

 Čl. 17 odst. 2 („Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, 
obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat 
ideje a informace bez ohledu na hranice státu.“), 

 Čl. 21 odst. 1 („Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo 
svobodnou volbou svých zástupců.“), 

 Čl. 35 odst. 1 („Každý má právo na příznivé životní prostředí.“), 

 Čl. 35 odst. 2 („Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního 
prostředí a přírodních zdrojů.“), 

 Čl. 35 odst. 3 („Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní 
prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru 
stanovenou zákonem.“). 

 
Navrhovaný věcný záměr dále respektuje tyto články Ústavního zákona o bezpečnosti ČR: 
 

 Čl. 1 („Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana jejích 
demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je základní 
povinností státu.“). 

 
Navrhovaný věcný záměr nijak nesnižuje ostatní práva dotčených subjektů a nejsou jím 
diskriminovány žádné specifické skupiny adresátů právních norem. Respektuje obecné 
zásady ústavního pořádku České republiky a není v rozporu s nálezy Ústavního soudu 
České republiky. 
 
Podle ustanovení § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 
orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ministerstva pečují 
o náležitou právní úpravu věcí patřících do působnosti České republiky, připravují návrhy 
zákonů a jiných právních předpisů týkajících se věcí, které patří do jejich působnosti, jakož 
i návrhy, jejichž přípravu jim Vláda ČR uložila, dbají o zachovávání zákonnosti v okruhu své 
působnosti a činí podle zákonů potřebná opatření k nápravě. Předložený návrh právní 
úpravy zákona je ve věcné působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu podle § 13 odst. 1 
písm. a) zákona č. 2/1969 Sb. 
 
Navrhovaný věcný záměr je i v souladu s požadavky Směrnice, která mj. ukládá členským 
státům zajistit, aby veřejnost měla v souladu s vnitrostátními právními předpisy 
a mezinárodními závazky potřebnou příležitost účinně se účastnit procesu rozhodování 
týkajícího se nakládání s RAO a VJP.  
 
Navrhovaný věcný záměr je i v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 
republika vázána. Úmluva se otázkou zapojení obcí do procesu vyhledávání hlubinného 
úložiště vůbec nezabývá.  
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 Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení 
ve vztahu k zákazu diskriminace  

Navrhované řešení nevytváří žádné rozdíly, které by byly v rozporu se zákazem 
diskriminace. Navrhované řešení nemá dopad na specifické skupiny obyvatel, netýká se 
postavení fyzických osob a nemá dopad na rovnost žen a mužů.  
  
 

 Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení 
ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Navrhované řešení nemá žádný dopad na oblast ochrany soukromí a osobních údajů. 
 
 

 Zhodnocení korupčních rizik  

Bylo provedeno zhodnocení korupčních rizik v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. h) Legislativních 
pravidel vlády, a to podle Metodiky hodnocení korupčních rizik (Corruption Impact 
Assessment, Metodika hodnocení korupčních rizik), kterou uveřejnil Úřad Vlády ČR, Odbor 
hodnocení dopadů regulace.  
 
Bylo identifikováno, že navrhovaná právní úprava jakožto změna procedurálních právních 
norem může způsobit jisté změny v rozložení korupčních rizik. Například při formulaci 
vyjádření dotčených obcí může vznikat tlak ze strany občanů, ale i jiných zainteresovaných 
subjektů na to, jakým způsobem se reprezentanti obce k dané otázce jménem obce vyjádří.  
 
Na druhou stranu navrhovaná úprava (ve variantě 1) jako celek přináší vyšší míru 
transparentnosti v celém procesu a tím i pokles stávajících korupčních rizik.  
 
Celkový dopad navrhované úpravy lze tedy hodnotit jako neutrální. 
 
 
 

 Zhodnocení současného stavu a dopadů na životní prostředí 

Návrh věcného záměru zákona nemá negativní dopad na životní prostředí. Po přijetí zákona 
lze naopak očekávat pozitivní dopady související s posílením veřejné kontroly v důsledku 
širšího zapojení obcí a veřejnosti do jednotlivých řízení směřujících k umístění úložiště, 
resp. k povolení jeho provozování.  
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 Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení 
ve vztahu k sociálním dopadům, včetně dopadů na specifické 
skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 
zdravotním postižením a národnostní menšiny 

Návrh nemá sociální dopady, zejména dopady na specifické skupiny obyvatel, osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny.  
 
  

 Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nemá žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu.  
 

 Konzultační proces  

Inspiračním zdrojem aktuální podoby návrhu věcného záměru byl dřívější návrh věcného 
záměru zákona o zapojení obcí do procesu výběru lokality hlubinného úložiště pro vysoce 
radioaktivní odpady a vyhořelé jaderné palivo se zohledněním stanoviska Legislativní rady 
vlády čj.: 1397/16  ze dne 15. prosince 2016 a výstupu meziresortní expertní skupiny ze dne 
………………  ustanovené na základě usnesení Vlády ČR č. 27 ze dne 16. ledna 2017. 
Tímto usnesením Vláda ČR – na základě stanoviska Legislativní rady vlády čj.: 1397/16  ze 
dne 15. prosince 2016 – neschválila věcný záměr zákona o zapojení obcí do výběru lokality 
hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních odpadů, předložený MPO v prosinci roku 
2016.  Důvody, pro které Vláda ČR tento návrh neschválila, spočívaly zejména v 
následujícím: 
 

• LRV předně uvedla, že účelem navrhované úpravy mělo být zapojení obce a 
vrcholných orgánů státní moci, a to jak výkonné tak zákonodárné, do procesu 
vyhledávání lokality hlubinného úložiště jaderného odpadu. Toto zapojení mělo 
spočívat ve stanovení povinnosti SÚRAO vyžádat si před zahájením řízení o CHÚ 
ZZZK stanovisko k záměru pokračovat v procesech směřujících k umístění a 
výstavbě hlubinného úložiště v dané lokalitě. Pokud by SÚRAO souhlasné 
stanovisko všech dotčených obcí z dané lokality nejpozději do jednoho roku 
nezískala, MPO by požádalo Vládu ČR o stanovisko k záměru pokračování 
procesů směřujících k umístění a výstavbě hlubinného úložiště v dané lokalitě. 
Vláda ČR by přitom mohla dát souhlas se záměrem pokračovat v procesech 
směřujících k umístění a výstavbě hlubinného úložiště v dané lokalitě jen na 
základě předchozího (kladného) usnesení Senátu. Stejný proces by se podle 
návrhu opakoval znovu i v dalších fázích. 

 
• S ohledem na to, že vyžádání stanoviska dotčených obcí by bylo samostatným 

procesem (nikoliv správním řízením), který by nebyl součástí žádného jiného 
správního řízení, není jasné, jaká by byla povaha stanoviska obce, zda 
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veřejnoprávní nebo soukromoprávní a o jaký „samostatný proces“ by tedy šlo. 

 

• Předpokládá se, že Senát by mohl případné negativní stanovisko obcí 
„přehlasovat“, není však zřejmé, proč se taková pravomoc dává právě Senátu 
(když Vláda ČR odpovídá Poslanecké sněmovně), zda je možné podmínit výkon 
určité pravomoci Vlády ČR souhlasem Senátu, když jde o vztah mezi ústavními 
institucemi, se kterým Ústava nepočítá (jde tak o kvalitativně jiný případ než ty, 
které se uvádějí v důvodové zprávě jako příklady „exekutivních“ pravomocí 
Parlamentu) a zda je také vůbec možné, aby Senát mohl „přehlasovat“ negativní 
stanovisko dotčených obcí jako územních samosprávných celků. Jde mimo jiné o 
to, zda by se dotčené obce mohly proti takovému „přehlasování“ Senátem bránit 
a jak. 

 
• Další důvody spočívaly: 

a) v nedostatcích zhodnocení stávající právní úpravy, které bylo v rozporu s čl. 
4 odst. 2 Legislativních pravidel vlády;  

b) v nereálném datu nabytí účinnosti zákona podle předloženého věcného 
záměru s ohledem na obvyklou délku legislativního procesu; 

c) v pochybnostech o transparentnosti využití těchto prostředků a o 
přesvědčivosti závěru zhodnocení korupčních rizik; 

d) ve vnitřních rozporech jednotlivých částí návrhu věcného záměru. 
 
Expertní skupina tak měla posoudit a přepracovat dříve zpracovaný věcný záměr zákona o 
zapojení obcí do procesu výběru lokality hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních 
odpadů, který vypracovala Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti. Ta vznikla za 
podpory MPO a v součinnosti s MŽP v listopadu 2010 a jejím cílem bylo přispět k 
transparentnosti procesu výběru vhodné lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného 
paliva a vysokoaktivních odpadů, a to s respektováním zájmu veřejnosti a posílenou aktivní 
spoluúčastí dotčených obcí v tomto procesu. V pracovní skupině byli zastoupeni 
představitelé místních samospráv dotčených obcí, zástupci občanské společnosti, zástupci 
dotčených orgánů státní správy (MPO, MŽP, SÚJB, SÚRAO), zástupci obou komor 
Parlamentu České republiky a odborníci v humanitních i technických oborech. Během roku 
2014 se Pracovní skupina pro dialog transformovala pod Radu vlády pro energetickou a 
surovinovou strategii a její činnost tak byla zaštítěna Vládou ČR.  
 
Hlavním motivem pro vypracování věcného záměru zákona bylo posílení role obcí v procesu 
výběru lokality pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu. Jednalo se především o 
požadavek ze strany občanské společnosti. Pracovní skupina na přípravě věcného záměru 
zákona intenzivně pracovala po celou dobu svého mandátu a předložený materiál byl 
výsledkem křehkého kompromisu, který byl akceptován všemi účastníky pracovní skupiny 
Dialog. 
 
Do expertní skupiny byli nominováni zástupci MŽP, MMR, MF, SÚJB, MV, SÚRAO a ČBÚ. 
 
Expertní skupina se poprvé sešla dne 12. 6. 2017 a v kontextu nového atomového zákona 
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č. 263/2016 Sb. informovala o nově přijatém ustanovení § 108 odst. 4 atomového zákona. 
Expertní skupina 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. Na následujících 
zasedáních expertní 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. 
 
Byť je možné považovat odkaz na zvláštní zákon obsažený v § 108 odst. 4 atomového 
zákona za obsoletní v tom smyslu, že nemá žádný přímý dopad na práva a povinnosti ve 
výše uvedených postupech (jedná se o nenormativní odkaz), bylo třeba zvážit i možnost, že 
pokud toto ustanovení předpokládá existenci zvláštního zákona upravujícího postup „jak 
zajistit respektování zájmů obcí, kterým náleží příspěvek z jaderného účtu dle § 117 odst. 
1, a jejich občanů v těchto procesech“, bude soudy vykládáno tak, že se jím zakládá na 
straně dotčených obcí a jejich občanů legitimní očekávání, že taková právní úprava bude 
skutečně přijata, což by v důsledku znamenalo, že by se obce a jejich občané mohly svého 
legitimního očekávání plynoucího z ustanovení § 108 odst. 4 atomového zákona dovolávat.  
 
Na základě těchto výstupů nakonec expertní skupina navrhla dvě možná legislativní řešení, 
která následně předložila a projednala s ministrem průmyslu a obchodu: (1) novela horního 
zákona; (2) příprava nového věcného záměru zákona o zapojení obcí, které bude ústavně 
konformní a zároveň zajistí transparentní proces výběru finální lokality pro hlubinné úložiště 
radioaktivního odpadu a dostatečné a nezpochybnitelné zastoupení dotčených obcí v tomto 
procesu. 
 
Návrh novely horního zákona, která by posílila účastenství obcí do správního řízení při 
stanovení chráněného ložiskového území, projednal ministr průmyslu a obchodu Tomáš 
Hüner na otevřeném zasedání expertní skupiny dne 7. 6. 2018, na které byli přizváni též 
zástupci jednotlivých zvažovaných lokalit. Ti v navrhované novele neshledali dostatečný 
přínos a zopakovali požadavek na speciální zákon o postavení obcí. Z těchto důvodů 
expertní skupina dospěla k názoru, že novelu horního zákona ve věci posílení 
účastenství obcí nebude navrhovat.  
 
Expertní skupina znovu přezkoumala původní věcný záměr zákona o zapojení obcí do 
výběru lokality hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních odpadů, který jí byl 
postoupen k přepracování Legislativní radou vlády. V rámci navržené úpravy nebyly 
nalezeny způsoby, jak věcný záměr přepracovat do ústavně konformní podoby. 
Skupina naopak diskutovala novou substantivnější úpravu.  
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Nově zvažovanou variantou bylo vypracování zcela nového zákona, který by 
reflektoval požadavky obcí na transparentnost a informační otevřenost.  
 
Na závěry expertní skupiny pak navázala pracovní skupina zřízená na MPO při přípravě 
aktuální podoby návrhu věcného záměru zákona o zapojení obcí do výběru lokality 
hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních odpadů.  
 
Pracovní skupina se poprvé sešla na MPO dne 22. 5. 2019 a probrala koncepci podoby 
návrhu věcného záměru zákona o zapojení obcí do výběru lokality hlubinného úložiště 
vysokoaktivních radioaktivních odpadů, zpracované ze strany SÚRAO dne 7. 5. 2019. Na 
základě závěrů schůzky došlo k dílčím úpravám textu nové podoby návrhu věcného záměru 
zákona o zapojení obcí do výběru lokality hlubinného úložiště vysokoaktivních 
radioaktivních odpadů. 
 
Na další jednání pracovní skupiny, které se konalo dne 30. 5. 2019, byli, vedle zástupců 
MPO a SÚRAO, přizvání ještě zástupci MŽP, SÚJB a ČBÚ, kteří k textu návrhu věcného 
záměru zákona o zapojení obcí do výběru lokality hlubinného úložiště vysokoaktivních 
radioaktivních odpadů vznesli své připomínky, a se kterými byla na následných jednáních 
pracovní skupiny diskutována, resp. konzultována, podoba návrhu věcného záměru zákona 
o zapojení obcí do výběru lokality hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních 
odpadů. Pracovní skupina na přípravě věcného záměru zákona intenzivně pracovala a 
materiál, následně předložený zástupcům dotčených obcí, byl výsledkem kompromisu, který 
byl akceptován všemi účastníky této pracovní skupiny. 
 
Před tím, než byl návrh věcného záměru zákona přestaven zástupcům dotčených obcí, se 
dne 24. 6. 2019 konalo další jednání pracovní skupiny, na které byli přizvání zástupci Senátu 
České republiky (členové podvýboru pro energetiku), a kterým byl prezentován návrh 
věcného záměru zákona. Přítomní členové Senátu České republiky – paní Žáková a pan 
Cienciala – akceptovali prezentovaný návrh věcného záměru zákona a navrhli drobné 
formální úpravy, které byly následně plně zohledněny. 
 
Zástupcům dotčených obcí byl návrh věcného záměru prezentován na jednání na MPO, 
které se za přítomnosti ministra průmyslu a obchodu pana Karla Havlíčka, konalo dne 17. 
7. 2019. S ohledem na množství připomínek, které zástupci dotčených obcí k návrhu 
věcného záměru vznesli, byla těmto poskytnuta lhůta do 30. 9. 2019, ve které měly obce 
vznést k návrhu věcného záměru své připomínky. 
 
Následně byly připomínky z konzultačního procesu vypořádány / vysvětleny a věcný záměr 
postoupil do mezirezortního připomínkového řízení. Toto bylo otevřeno pro připomínky 
v období od 20.12.2019 do 16.1.2020. 
 
Připomínkovými místy byly Asociace krajů, ČBÚ, ČNB, HK ČR, KLP, KML, KOM, MD, MF, 
MK, MMR, MO, MPSV, MSP, MŠMT, MV, MZD, MZE, MZV, MŽP, NKÚ, SMO ČR, SMS ČR, 
SP ČR, SÚJB, VÚV.  
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Připomínky vzešlé z mezirezortního připomínkového řízení byly následně předkladatelem 
zpracovány a vyhodnoceny. S připomínkovými místy byly jimi vznesené připomínky 
komunikovány a v naprosté většině případů došlo k jejich akceptaci a zapracování do 
věcného návrhu. Výjimku tvoří připomínky vznesené ze strany Svazu města a obcí ČR a 
Sdružení místních samospráv ČR, u kterých se dosud nepodařilo rozpor odstranit. Jednání 
se zástupci těchto institucí nadále probíhají. 
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