
  

 IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrhu věcného záměru 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 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 20. 12. 2019, 
s termínem dodání stanovisek do 16. 1. 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministryně 
spravedlnosti a 
předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády (ÚVČR – KML) 

Vloženo do eKLEP dne 9. 1. 2020 pod č. j. 42481/2019-UVCR 

1. Žádáme o dodržování struktury a obsahu ZZ RIA 
dle Obecných zásad RIA. Předkládaná ZZ RIA některé 
části vůbec neobsahuje (např. zhodnocení rizika) nebo 
obsahuje názvy kapitol bez vlastního obsahu s 
vysvětlením, že „bude doplněno“ (implementace a 
vynucování, přezkum účinnosti regulace, kontakt na 
zpracovatele). Rovněž vlastní řazení kapitol je místy 
nepřehledné a nelogické. Žádáme o doplnění a 
přepracování.   
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno/Vyhověno. Bylo upraveno 
 
V části 1.5. návrhu věcného záměru zákona byly doplněny 
kontakty na zpracovatele ZZ RIA. 
Samostatná ZZ RIA je v současné době v přípravě s termínem 
dokončení v dubnu 2020. V této bude dodržena struktura a 
obsah ZZ RIA dle Obecných zásad RIA, včetně řazení a 
číslování kapitol. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
ÚVČR - KML souhlasí s vypořádáním. 
 

2.  ZZ RIA prakticky neobsahuje žádné porovnání 

nákladů a přínosů jednotlivých variant řešení. Žádáme o 

doplnění této nezbytné součásti ZZ RIA.   

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. Upraveno a vysvětleno. 
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno, a to jednak 
úpravou části 1.2.1. návrhu věcného záměru zákona byla 
doplněna analýza i dalších variant řešení a bylo doplněno 
zdůvodnění, proč tyto jiné varianty nejsou dále zvažovány, 
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jednak úpravou části 1.3.3. posledního odstavce návrhu 
věcného záměru zákona. 
 
Samostatná ZZ RIA je v současné době v přípravě s termínem 
dokončení v dubnu 2020. V této bude dodržena struktura a 
obsah ZZ RIA dle Obecných zásad RIA, včetně řazení a 
číslování kapitol. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
ÚVČR - KML souhlasí s vypořádáním. 

3. ZZ RIA pracuje pouze s jednou navrhovanou 
variantou řešení. Žádáme předkladatele, aby zvážil i 
další varianty řešení, případně uvedl, proč jiné varianty 
nebyly zvažovány. 
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. Doplněno.  
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno a v části 1.2.1. 
návrhu věcného záměru zákona byla doplněna analýza i 
dalších variant řešení a bylo doplněno zdůvodnění, proč tyto 
jiné varianty nejsou dále zvažovány. 
 
Samostatná ZZ RIA je v současné době v přípravě s termínem 
dokončení v dubnu 2020. V této bude dodržena struktura a 
obsah ZZ RIA dle Obecných zásad RIA, včetně řazení a 
číslování kapitol. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
ÚVČR - KML souhlasí s vypořádáním. 

Ministerstvo 
Spravedlnosti 
(MSP) 

Vloženo do eKLEP dne 10. 1. 2020 pod č. j. MSP-667/2019-LO-SP/2 

1. K části 1.2.1. odstavci patnáctému (str. 6), 
části 1.2.6. písm. d) odstavci předposlednímu a 
poslednímu (str. 18-19) a části 1.3.2.3. (str. 21-22): 
Předkládaný návrh věcného záměru zákona v části 
Definice problému stanoví, že v řízení o povolení 
provozování úložiště není zákonem zakotveno 
účastenství dotčených obcí. Zároveň však v části 
Zhodnocení stávající právní úpravy nejprve říká, že 
přímé účastenství dotčených obcí v řízení o povolení 
provozování úložiště není zákonem založeno, a 
následně uvádí, že požadavek na respektování zájmů 
dotčených obcí ve smyslu § 108 odst. 4 atomového 

Akceptováno. Upraveno.  
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno a v části 1.2.1. byl 
stávající odstavec řešící danou problematiku vypuštěn a 
nahrazen novým odstavcem tohoto znění: 
 
„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 se respektování zájmů 
občanů těchto obcí týče, pak lze podotknout, že pojem 
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zákona v příslušném řízení lze díky vazbě na řízení podle 
stavebního zákona a zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí považovat za naplněný. Současně 
ovšem v části Varianta 1 (Přijetí navržené právní úpravy) 
na jedné straně navrhuje zavedení institutu vyjádření 
dotčené obce k záměru povolení provozování úložiště a 
na druhé straně konstatuje, že respektování zájmů 
dotčených obcí je v daném řízení zajištěno 
prostřednictvím procesu EIA a navazujících řízení 
zejména podle stavebního zákona. Za této situace tudíž 
vzhledem k protichůdnosti různých tvrzení předkladatele 
není jasné, zda tento otázku účasti dotčených obcí 
v procesu povolení provozování úložiště považuje za 
v současném právním řádu již dostatečně upravenou, či 
nikoli. Pokud by se totiž přikláněl k první možnosti, 
nedávalo by smysl navrhovat zvláštní procesní 
oprávnění dotčených obcí v podobě jejich vyjádření 
k záměru povolení provozování úložiště. Na základě 
shora uvedeného požadujeme odstranění vzájemných 
vnitřních rozporností v materiálu a vyjasnění nastíněných 
otázek klíčového významu.  
Tato připomínka je zásadní. 

„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.“ 
 
Současně byly odstraněny vzájemné vnitřní rozporností mezi 
ostatními a ve svém důsledku navazujícími částmi návrhu 
věcného záměru zákona, a to úpravami části 1.2.6. písm. e), 
kde byla v posledním odstavci této části za slova „o posuzování 
vlivů za“ doplněna slova „v principu“. 
 
Za stejným účelem byla současně upravena i část 1.3.2.3. 
návrhu věcného záměru zákona, která nově zní: 
 
„Respektování zájmů obcí a jejich občanů je při povolování 
provozování úložiště v principu zajištěno prostřednictvím 
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procesu EIA a navazujících řízení, zejména podle stavebního 
zákona. Zároveň však s ohledem na specifický a zejm. 
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 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 žádosti o povolení k provozu 
úložiště radioaktivního odpadu předkládané SÚJB.“  
 
Vyjádření k vypořádání. 
MSP souhlasí s vypořádáním. 

2. K části 1.2.1. odstavci patnáctému (str. 6), 
části 1.2.6. písm. c) odstavci poslednímu (str. 18) a 
části 1.3.2.2. (str. 21): Předkládaný návrh věcného 
záměru zákona v části Definice problému stanoví, že na 
rozdíl od zbylých typů předmětných řízení lze v případě 
řízení o stanovení chráněného území hovořit o přímé 
právní úpravě respektování zájmů občanů dotčených 
obcí. Zároveň však v části Zhodnocení stávající právní 
úpravy uvádí, že tato právní úprava navzdory skutečnosti 
zakotvení povinnosti nařídit v řízení o stanovení 
chráněného území ústní jednání chybí. Současně ovšem 
v části Varianta 1 (Přijetí navržené právní úpravy) uvádí, 

Akceptováno. Upraveno.  
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno a v části 1.2.1. byl 
stávající odstavec řešící danou problematiku vypuštěn a 
nahrazen novým odstavcem tohoto znění: 
 
„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 se respektování zájmů 
občanů těchto obcí týče, pak lze podotknout, že pojem 
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že je vzhledem k uvedené povinnosti zapojení občanů 
dotčených obcí do daného typu řízení naplněno, jak 
požaduje § 108 odst. 4 atomového zákona. Za této 
situace tudíž vzhledem k protichůdnosti různých tvrzení 
předkladatele není jasné, zda tento otázku účasti občanů 
dotčených obcí v řízení o stanovení chráněného území 
považuje za v současném právním řádu již dostatečně 
upravenou, či nikoli. Na základě shora uvedeného 
požadujeme odstranění vzájemných vnitřních 
rozporností v materiálu a vyjasnění nastíněné otázky 
klíčového významu.  

Tato připomínka je zásadní. 

„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.“ 
 
Současně byly odstraněny vzájemné vnitřní rozporností mezi 
ostatními a ve svém důsledku navazujícími částmi návrhu 
věcného záměru zákona. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MSP souhlasí s vypořádáním. 

3. K části 1.2.1. odstavci patnáctému (str. 6), 
části 1.2.6. písm. d) odstavci poslednímu (str. 19), 
části 1.3.2.3. (str. 21-22) a části 2.1. odstavci 
desátému (str. 26): Předkládaný návrh věcného záměru 
zákona v části Definice problému stanoví, že v případě 

Akceptováno. Upraveno.  
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno a v části 1.2.1. byl 
stávající odstavec řešící danou problematiku vypuštěn a 
nahrazen novým odstavcem tohoto znění: 
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řízení o povolení provozování úložiště nelze hovořit o 
přímé právní úpravě respektování zájmů občanů 
dotčených obcí. Zároveň však v části Zhodnocení 
stávající právní úpravy uvádí, že požadavek na 
respektování zájmů občanů dotčených obcí ve smyslu § 
108 odst. 4 atomového zákona v příslušném řízení lze 
díky vazbě na řízení podle stavebního zákona a zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí považovat za 
naplněný. Současně v části Varianta 1 (Přijetí navržené 
právní úpravy) konstatuje, že respektování zájmů občanů 
dotčených obcí je v daném řízení zajištěno 
prostřednictvím procesu EIA a navazujících řízení 
zejména podle stavebního zákona. Za této situace tudíž 
vzhledem k protichůdnosti různých tvrzení předkladatele 
není jasné, zda tento otázku účasti občanů dotčených 
obcí v procesu povolení provozování úložiště považuje 
za v současném právním řádu již dostatečně upravenou, 
či nikoli. S ohledem na skutečnost, že v oblasti zapojení 
dotčených obcí do předmětného typu řízení předkladatel 
navrhuje zvláštní procesní oprávnění dotčených obcí v 
podobě jejich vyjádření k záměru povolení provozování 
úložiště, je na místě se ptát, zda by za uplatnění shodné 
logiky neměl navrhnout také vhodný institut směřující k 
zapojení občanů dotčených obcí do řízení o povolení 
provozování úložiště. Na základě shora uvedeného 
požadujeme odstranění vzájemných vnitřních 
rozporností v materiálu a vyjasnění nastíněných otázek 
klíčového významu. 

Tato připomínka je zásadní. 

 
„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 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.“ 
 
Současně byly odstraněny vzájemné vnitřní rozporností mezi 
ostatními a ve svém důsledku navazujícími částmi návrhu 
věcného záměru zákona. 
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Vyjádření k vypořádání. 
MSP souhlasí s vypořádáním. 

4. K části 1.2.1. odstavci poslednímu (str. 7) a 
části 1.3.2.4 (str. 22): Předkládaný návrh věcného 
záměru zákona v části Definice problému stanoví, že 
směřuje výlučně k legislativnímu naplnění § 108 odst. 4 
atomového zákona. Oproti tomu v části Varianta 1 (Přijetí 
navržené právní úpravy) navrhuje věcné řešení zúžení a 
výběru lokality pro přípravu a umístění úložiště, což už 
ovšem podle našeho názoru nelze považovat za 
provedení citovaného ustanovení atomového zákona, 
jelikož se uvedená problematika přímo nedotýká 
stanovení postupů v příslušných typech řízení ani 
zapojení dotčených obcí a jejich občanů do těchto 
procesů. Z toho důvodu doporučujeme buď vypustit z 
posledního odstavce části 1.2.1. slovo „výlučně“, anebo 
doplnit na toto místo materiálu informaci, že návrh 
věcného záměru zákona směřuje ještě k druhému shora 
uvedenému cíli, který však § 108 odst. 4 atomového 
zákona sám o sobě nepředpokládá.,  

Akceptováno/Upraveno 
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno, a z posledního 
odstavce části 1.2.1. bylo vypuštěno slovo „výlučně“. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MSP souhlasí s vypořádáním. 

5. K části 1.3.2.1. větě poslední (str. 21) a části 
1.3.2.2. větě poslední (str. 21): Požadujeme, aby 
předkladatel objasnil zamýšlený účel formulace, že návrh 
věcného záměru současně upravuje, resp. rozšiřuje, 
mechanismus zapojení občanů v řízeních o stanovení 
průzkumného a chráněného území, a to zejména v 
souladu s principy správního řadu, neboť ji v její 
obecnosti považujeme za nesrozumitelnou. Navíc pro ni 
nenalézáme ani žádné odpovídající informace v části 
Promítnutí navrhovaného věcného řešení do právního 
řádu. 

Akceptováno. Doplněno.  
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno a v části 1.3.2.1 a 
části 1.3.2.2 byl objasněn mechanismus zapojení občanů 
v řízení o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do 
zemské kůry (dále jen „PÚ ZZZK“) a v řízení o stanovení 
chráněného území pro zvláštní zásah do zemské kůry (dále jen 
„CHÚ ZZZK“). 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MSP souhlasí s vypořádáním. 

6. K části 1.3.2.3. odstavcům prvnímu a druhému 
(str. 21) a části 2.1. odstavci desátému (str. 26): 
Stanovenou třicetidenní lhůtu pro vyjádření dotčených 
obcí k záměru povolení provozování úložiště 
považujeme vzhledem k rozsahu příslušné 

Akceptováno. Upraveno.  
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno a v části 1.3.2.3 a 
v části 2.1. návrhu věcného záměru zákona byla lhůta pro 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBPQBSHX5)



Stránka 8 (celkem 130) 

dokumentace, k omezeným personálním i materiálním 
možnostem malých obcí i k dlouhodobému a 
strategickému charakteru procesu výběru lokality 
úložiště za poměrně krátkou, pročež doporučujeme 
předkladateli zvážit její prodloužení alespoň na 60 dnů, 
aby ji skutečně bylo možno považovat za efektivní nástroj 
pro zapojení dotčených obcí. 

vyjádření dotčených obcí k záměru povolení provozování 
úložiště  prodloužena na 90 dní. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MSP souhlasí s vypořádáním. 

7. K části 1.3.2.4. odstavcům druhému a třetímu 
(str. 22) a části 1.3.3. odstavci třetímu (str. 23): 
Odůvodnění nezbytnosti zavedení procesní úpravy 
návrhu na zúžení v úvahu připadajících lokalit úložiště 
uvedené předkladatelem nepovažujeme za zcela 
přesvědčivé, když se omezuje toliko na konstatování, že 
tato chybí a že se jedná o širokou veřejností často 
kritizovaný problém. Doporučujeme proto, aby 
předkladatel příslušné části materiálu náležitým 
způsobem konkretizoval. 

Akceptováno. Upraveno a doplněno. 
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno a v části 1.3.2.4 
byly přidány poslední dva odstavce tohoto znění: 
 
„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.“ 

Současně byla v duchu úpravy části 1.3.2.4 návrhu věcného 
záměru zákona uvedené výše, konkretizována i část 1.3.3. 
návrhu věcného záměru zákona a bylo doplněno odůvodnění 
nezbytnosti zavedení úpravy postupů při zúžení a výběru 
potencionálně vhodných lokalit pro přípravu a umístění 
hlubinného úložiště radioaktivního odpadu, a to tohoto znění: 
 
„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 
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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.“ 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MSP souhlasí s vypořádáním. 

8. K části 1.3.2.4. odstavci třetímu (str. 22):  

a) Konstatujeme, že z pouhé formulace, že se má 
jednat o procesní pravidla aplikovaná mezi jednotlivými 
fázemi procesu výběru lokality úložiště, tj. řízením o 
stanovení průzkumného území, řízením o stanovení 
chráněného území a řízením o povolení provozování 
úložiště, není zřejmé, k jakému okamžiku se předpokládá 
navrhované předložení předmětného návrhu ze strany 
SÚRAO vůči MPO, pročež požadujeme tento důležitý 
aspekt doplnit.  
Tato připomínka je zásadní. 

b) V zájmu zpřesnění a komplexity návrhu 
doporučujeme v odstavci třetím větě předposlední vložit 
za slovo „návrh“ slova „včetně případného stanoviska 
SÚRAO“. 

a) Akceptováno. Doplněno.  
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno, a v části 1.3.2.4. 
odstavce třetího návrhu věcného záměru zákona byl za slova 
„MPO“ doplněn text následujícího znění: 
 
„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.“ 
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b) Akceptováno. Upraveno. 
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno a v odstavci 
čtvrtém (původně odstavec třetí) v předposlední větě byla 
slovo „návrh“ vložena slova „včetně případného stanovisko 
SÚRAO“.  
 
Vyjádření k vypořádání. 
MSP souhlasí s vypořádáním. 

9. K části 1.3.3. odstavci prvnímu (str. 23) a části 
2.1. odstavcům osmému, desátému a dvanáctému 
(str. 25-26): Předkládaný návrh věcného záměru zákona 
v části Varianta 1 (Vyhodnocení nákladů a přínosů) 
označuje za zásadní přínos zvoleného způsobu řešení 
skutečnost, že k legislativnímu naplnění § 108 odst. 4 
atomového zákona dojde ve stávajících právních 
předpisech. Zároveň však v části Promítnutí 
navrhovaného věcného řešení do právního řádu uvádí, 
že s výjimkou dílčí novelizace zákona o geologických 
pracích budou všechny další navrhované legislativní 
úpravy koncipovány jakožto ustanovení nového 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. Z toho 
důvodu doporučujeme z části 1.3.3. odstavce prvního 
slova  

„ve stávajících právních předpisech“ vypustit. 

Akceptováno. Upraveno. 
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno, a z prvního 
odstavce části 1.3.3. byla vypuštěna slova „ve stávajících 
právních předpisech“.  
 
Vyjádření k vypořádání. 
MSP souhlasí s vypořádáním. 

10. K části 1.3.3. odstavci druhému (str. 23) a části 
2.1. odstavci devátému (str. 25): Záměr předkladatele 
deklarovat v úvodních ustanoveních či preambuli 
budoucího návrhu zákona, že je úložiště strategickým 
projektem státu, který je uskutečňován ve veřejném 
zájmu, nepovažujeme za šťastný. Uznáváme, že se 
jedná o stavbu mimořádného významu a že lze spatřovat 
jistou analogii v citovaném § 3 odst. 2 energetického 

Akceptováno. Upraveno a vysvětleno. 
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno, a z části 1.3.3. a 
z části 2.1. byla vypuštěna deklarace, že proces přípravy, 
výstavby, uvádění do provozu, provozu a uzavření úložišť 
radioaktivního odpadu, je veřejným zájmem, resp. že se 
uskutečňuje ve veřejném zájmu, původně zamýšlená 
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zákona, i tak na naší straně nicméně převažuje názor, že 
by takovýto postup měl být zcela výjimečný, a to i s 
ohledem na ustálenou judikaturu Ústavního soudu, podle 
níž by stanovení toho, co je ve veřejném zájmu, mělo být 
předmětem řízení. Doporučujeme proto předkladateli, 
aby zvážil upuštění od zahrnutí takovéhoto 
nenormativního ustanovení do připravovaného návrhu 
zákona. 

v preambuli, resp. v úvodních ustanoveních, návrhu budoucího 
zákona. 
 
Předkladatel totiž respektuje závěry ustálené judikatury 
Ústavního soudu ČR, podle které by stanovení toho, co je ve 
veřejném zájmu, mělo být předmětem správního řízení. 
 
Ovšem s ohledem na skutečnost, že celý proces přípravy, 
výstavby, uvádění do provozu, provozu a uzavření úložišť 
radioaktivního odpadu, je bezpochyby strategickým projektem 
státu, a že samotná stavba hlubinného úložiště (dále jen „HÚ“) 
je stavbou mimořádného významu, bude tato skutečnost 
explicitně vyjádřena v důvodové zpráva návrhu budoucího 
zákona. Jelikož se bude jednat pouze o výkladovou pomůcku 
(telologická, případně historická metoda výkladu), zůstane 
nadále respektována ustálená judikatura Ústavního soudu ČR 
zmíněna výše.   
 
Důvodem pro zvolený postup je zejména, nikoliv však výlučně, 
skutečnost, že z doporučení nezávislé organizace OECD 
Nuclear Energy Agency (OECD/NEA) (dostupné na 
https://www.oecd-nea.org/rwm/public-documents/#one) 
vyplývá, že radioaktivní odpad může vznikat ze všech fází 
produkce energie z jádra a také z použití radioaktivních 
materiálů v průmyslu, medicíně, výzkumu, vzdělání a obraně. 
Všechen tento odpad musí být bezpečně uskladněn, aby byli 
ochráněni jak obyvatelé, tak i životní prostředí. Předmětné 
doporučení uznává silný mezinárodní konsenzus, že HÚ je 
nejlepší cesta pro zvládání velkého množství odpadu nebo 
vyhořelého jaderného paliva; je to technicky proveditelné 
a je to bezpečné jak pro současnost, tak i pro budoucí 
generace. HÚ také představuje eticky korektní přístup (při 
vzetí do úvahy současnou produkci radioaktivního odpadu), 
který bychom se měli snažit docílit nyní, úměrně vzhledem k 
situaci každého státu.  
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Výše uvedené přejímá i Směrnice Rady 2011/70/EURATOM 
ze dne 19. července 2011, kterou se stanoví rámec 
Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s 
vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem (dále jen 
„Směrnice“), která v bodě 21 své preambule uvádí, že 
radioaktivní odpad včetně vyhořelého paliva považovaného za 
odpad vyžaduje dlouhodobé zadržení a izolaci od osob a 
životního prostředí. S ohledem na jeho specifickou povahu, 
totiž obsah radionuklidů, jsou nezbytná opatření na ochranu 
lidského zdraví a životního prostředí před nebezpečím 
vyplývajícím z ionizujícího záření, která zahrnují uložení v 
odpovídajících zařízeních na konečném úložišti. Skladování 
radioaktivního odpadu, včetně dlouhodobého skladování, 
je dočasným řešením, nikoli alternativou k jeho uložení.  
 
Podle bodu 23 preambule Směrnice je na technické úrovni v 
současnosti obecně uznávaným názorem, že 
nejbezpečnější a nejudržitelnější alternativou v konečné 
fázi nakládání s vysokoaktivním odpadem a vyhořelým 
palivem považovaným za odpad je hloubkové geologické 
ukládání.  
 
Konečně je třeba zmínit i článek 4 odst. 1 Směrnice, podle 
kterého členské státy stanoví a udržují vnitrostátní politiky 
pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem. Na ustanovení Směrnice navazuje atomový zákon, 
zejména pak jeho ustanovení § 107 odst. 4, podle kterého je 
Česká republika povinna zajistit nakládání s vyhořelým 
jaderným palivem a radioaktivním odpadem vzniklými na jejím 
území, není-li zajištěno podle § 106 až 117, a to včetně 
monitorování radiační situace okolí úložiště radioaktivního 
odpadu a institucionální kontroly po uzavření úložiště 
radioaktivního odpadu. 
 
V souladu s ustanovením § 108 odst. 1 atomového zákona 
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) zpracovává 
pro nakládání s radioaktivním odpadem, včetně radioaktivního 
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odpadu vzniklého při radiační havárii jako její důsledek, a 
vyhořelým jaderným palivem koncepci nakládání s 
radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem, 
kterou pravidelně vyhodnocuje, nejméně jednou za 10 let, a v 
případě potřeby ji aktualizuje. MPO tak zpracovalo aktualizaci 
předchozí Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a 
s vyhořelým jaderným palivem v ČR přijaté usnesením vlády 
ČR č. 852/2017 dne 29. 11. 2017, přičemž aktualizovaná 
„Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a s vyhořelým 
jaderným palivem v ČR“ byla schválena usnesením vlády ČR 
č. 597/2019 ze dne 26. 8. 2019 (dále jen „Koncepce“).  
 
V souladu s bodem 2 Koncepce se při nakládání 
s radioaktivními odpady (dále jen „RAO“) a vyhořelým 
jaderným palivem (dále též jen „VJP“) uplatní mj. tyto hlavní 
zásady:  
 

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

 

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

 

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

 
V bodu 8.2 pak Koncepce uvádí, že skladování RAO a VJP 
na povrchu nevede k řešení této problematiky, když 
současně odkazuje na již výše citované ustanovení Směrnice 
a stávající českou právní úpravu, podle kterých je skladování 
radioaktivního odpadu (včetně dlouhodobého skladování) 
dočasným řešením, nikoli alternativou k uložení VJP.  
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Podle bodu 8.4 Koncepce je pak v současné době ve světě 
všeobecně přijímáno, že uložení VJP či jeho zbytků po 
přepracování do HÚ je nejbezpečnějším způsobem jeho 
zneškodnění. 
 
Z výše uvedeného pak jednoznačně vyplývá, že budování HÚ 
není nouzovou variantou konečné fáze nakládání 
s vysokoaktivním odpadem a VJP považovaným za odpad, ale 
dle obecně zastávaného názoru nejbezpečnější a 
nejudržitelnější alternativou v konečné fázi nakládání s 
vysokoaktivním odpadem a VJP považovaným za odpad. 
Současně pak platí, že ani dlouhodobé skladování RAO není 
alternativou k jeho uložení; jedná se o řešení dočasné. 
Přitom se nejedná jen o základní strategii ČR, ale o základní 
strategii členských států EURATOM (viz Směrnice) a o 
obecně světově uznávaný názor vůbec (viz výše), což 
dokladuje podobný postup členských zemí EU, jako je Finsko, 
Švédsko, Spolková republika Německo, Francie, Španělsko, 
Belgie a další i mimo EU, jako je Švýcarsko nebo Kanada. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že příprava, výstavba, uvádění do 
provozu, provoz a uzavření úložišť radioaktivního odpadu, má 
nejen strategický význam pro chod národního hospodářství 
a životní úroveň obyvatelstva, ale jeho narušení může být i 
příčinou obecného ohrožení (viz výše). V této souvislosti lze 
analogicky poukázat na důvodovou zprávu k ustanovení § 3 
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon), která uvádí, že (následuje citace): 
„Některé specifikované činnosti v energetickém odvětví mají 
nejen strategický význam pro chod národního hospodářství 
a životní úroveň obyvatelstva, ale jejich narušení může být i 
příčinou obecného ohrožení. Proto jsou tyto činnosti 
podřízeny zvláštnímu režimu stanovenému tímto 
zákonem.“ Prohlášení procesu přípravy, výstavby, uvádění 
do provozu, provozu a uzavření úložišť radioaktivního odpadu 
veřejným zájmem v důvodové zprávě návrhu budoucího 
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zákona, tak plně koresponduje s výše uvedeným a právě 
z tohoto důvodu jsou tyto procesy podřízeny zvláštnímu 
režimu, což plně odpovídá nejen výjimečností tohoto procesu 
a stavby HÚ RAO vůbec, ale i jeho významu pro základní 
bezpečnost státu, chod národního hospodářství, životní úroveň 
obyvatelstva a celkovou energetickou koncepci státu, co se 
využívání energie z jádra a ukončení palivového cyklu týče.  
 
Vybudování HÚ RAO pouze dokončuje proces výroby, přenosu 
a distribuce elektřiny, naznačený v energetickém zákoně a 
tímto prohlášeným za veřejný zájem. Je tedy logické, aby i tato, 
konečná, fáze palivového, resp. energetického cyklu, byla 
uskutečňována ve veřejném zájmu. Veřejný zájem lze 
v neposlední řadě odvodit i ze souvislosti uzavření palivového 
cyklu, který je předpokladem pro výstavbu nových jaderných 
zdrojů i součástí zajištění jaderné bezpečnosti, se základními 
bezpečnostními zájmy státu v oblasti jaderné energetiky 
vycházejících z Bezpečnostní strategie ČR, resp. podle 
usnesení vlády č. 485 z 8. července 2019 a usnesení vlády č. 
830 z 18. listopadu 2019. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MSP souhlasí s vypořádáním. 

11. K části 1.3.4. (str. 24): Doporučujeme, aby 
předkladatel dopracoval část věnovanou 
předpokládanému hospodářskému a finančnímu dopadu 
navrhované právní úpravy, jelikož ani u takto náročného 
projektu nepovažujeme za vhodné omezit se toliko na 
konstatování, že bude problematika teprve podrobena 
důkladnější analýze a zhodnocení doplněno. 

Akceptováno. Upraveno.  
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno a v části 1.3.4. 
návrhu věcného záměru zákona byl za slova „jsou tyto dopady 
neutrální“ doplněn text následujícího znění:  
 
„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 
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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 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).“ 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MSP souhlasí s vypořádáním.  

12. K části 1.4. (str. 24): Upozorňujeme, že je zde 
uveden jiný (podstatně kratší) název navrhovaného 
zákona, pročež doporučujeme tuto část materiálu 
sjednotit s jeho zbytkem. 

Akceptováno. Upraveno. 
 
Připomínce bylo zcela vyhověno a v části 1.4. kde byl uvedený, 
kratší název navrhovaného zákona, nahrazen plným názvem 
navrhovaného zákona, který je užíván ve zbylých částech 
návrhu věcného záměru zákona. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MSP souhlasí s vypořádáním. 

13. K části 2.1. (str. 24-26): Požadujeme, aby 
předkladatel do části Promítnutí navrhovaného věcného 
řešení do právního řádu doplnil, zda zůstanou výsledky 
(typicky rozhodnutí) řízení provedených podle dosavadní 
právní úpravy, jež má být měněna (např. rozhodnutí 
vydané v řízení o stanovení chráněného území, jehož 
účastníkem nebyla dotčená obec), využitelné v rámci 
procesu výběru lokality úložiště, anebo budou muset být 
tato řízení zopakována. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Doplněno. 
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno a v části 2.1. 
návrhu věcného záměru zákona byl za slova „stanoviska všech 
dotčených orgánů státní správy“ doplněn text následujícího 
znění: 
 
„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 
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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 potencionálně 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 
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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.“ 
 
Pro úplnost je třeba doplnit, že v rozsudku ze dne 15. 8. 2019, 
sp. zn. 9 As 121/2018, se NSS opakovaně vyslovil pro 
jednodušší posuzování podmínek pro geologický průzkum 
potenciálních lokalit pro vybudování HÚ RAO. NSS odmítl 
názor Městského soudu v Praze, podle něhož by bylo třeba 
v rámci řízení o tzv. stanovení průzkumného území pro 
geologický výzkum potenciální lokality pro HÚ RAO (v tomto 
sporu lokality Kraví hora nedaleko Moraveckých Pavlovic) 
zkoumat a poměřovat veřejné zájmy i z hlediska 
následného využití území. NSS se přidržel předchozího 
rozhodnutí v podobné věci (které se týkalo stejné právní otázky 
u jiné potenciální lokality HÚ RAO). Souhlasně citoval rozsudek 
ze dne 8. 11. 2018, č. j. 4 As 155/2018 – 63. Podle něj: „Daná 
lokalita představuje jen jednu z mnoha (zde konkrétně sedmi) 
alternativ. Proto ani není s jistotou dáno, zda na fázi 
geologického průzkumu budou navazovat další procesní 
fáze směřující k samotné realizaci výstavby úložiště. K této 
realizaci nakonec může, ale nemusí dojít. Geologický 
průzkum zde slouží pouze tomu, aby SÚRAO získala 
potřebné prvotní informace o tom, zda je daná lokalita 
vhodná. Je přitom pravděpodobné, že v šesti ze sedmi 
předem vybraných lokalit k navazujícím fázím procesu vůbec 
nedojde. Za této situace by bylo předčasné a neúměrně 
přísné požadovat po správních orgánech, aby se zabývaly 
otázkou existence veřejných zájmů bránících výstavbě 
hlubinného úložiště samého, resp. aby SÚRAO 
předkládala ke všem uvažovaným lokalitám detailní 
informace o parametrech jednotlivých možných úložišť, 
bez nichž posouzení této otázky není do důsledku možné“. 
 
NSS také nepřisvědčil městskému soudu, podle něhož mělo 
MŽP v odůvodnění svého rozhodnutí předložit „alespoň hrubý 
plán činností a postupů, základní parametry, vlastnosti, či 
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podmínky fungování úložiště. „Tento požadavek nemá oporu 
v zákoně. Navíc pomíjí, že žádost o stanovení průzkumného 
území je podána v nejranější fázi celého procesu (etapa 
vyhledávání). Bylo by předčasné, aby žadatel (SÚRAO) již 
v této fázi předkládal informace požadované městským 
soudem. Logické pořadí kroků je totiž opačné – po provedení 
geologického průzkumu v lokalitách vyhodnotí SÚRAO jeho 
výsledky a teprve pak může stanovit „plán činností a postupů“, 
parametry úložiště a podobně.“  
 
Pro úplnost je však třeba doplnit, že SÚRAO nepodá žádosti o 
stanovení PÚ ZZZK (a z logiky věci ani žádosti o stanovení 
CHÚ ZZZK) na čtyřech potenciálních lokalitách dříve než po 
nabytí účinnost Zákona o zapojení obcí nebo po 1. 1. 2023, 
podle toho, který z termínů nastane dříve. Na čtyřech 
dotčených lokalitách budou v mezičase probíhat pouze aktivity 
spojené s dlouhodobým monitoringem (např. vod) v souladu s 
požadavky MŽP/SÚJB. Pokud však SÚRAO obdrží souhlas se 
zahájením průzkumných prací od obcí, reprezentujících 
nadpoloviční počet obyvatel dané lokality, může podat žádost 
o stanovení PÚ ZZZK dříve.  

Vyjádření k vypořádání. 
MSP souhlasí s vypořádáním. 

14. K části 2.1. odstavcům osmému a desátému 
(str. 25-26): Požadujeme, aby předkladatel v části 
Promítnutí navrhovaného věcného řešení do právního 
řádu obhájil jím zvolené řešení spočívající v zahrnutí 
navrhovaných legislativních změn do paragrafového 
znění navrhovaného zákona, když by za vhodnější a 
postačující bylo možno považovat spíše variantu dílčích 
novelizací horního, resp. atomového zákona. 

Akceptováno. Doplněno.  
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno a v části 2.1 
návrhu věcného záměru zákona byla doplněna argumentace 
svědčící pro zvolené řešení spočívající v zahrnutí 
navrhovaných legislativních změn do paragrafového znění 
návrhu budoucího zákona. Současně bylo doplněno, z jakých 
důvodů nebyla zvažována novelizace stávajících právních 
předpisů, zejména novelizace horního, resp. atomového 
zákona. 
 
Pro úplnost je třeba rovněž uvést, že konsensus nad přijetím 
zvláštního zákona (zde tedy návrhu budoucího zákona), oproti 
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novelizaci stávajících právních předpisů, zejména novelizaci 
horního a atomového zákona, vyjadřuje jak Plán 
legislativních prací Vlády ČR, tak požadavek dotčených 
subjektů, zejm. obcí a jejich samospráv. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MSP souhlasí s vypořádáním. 

15. K části 2.1. odstavci dvanáctému (str. 26): 
Požadujeme, aby předkladatel v části Promítnutí 
navrhovaného věcného řešení do právního řádu obhájil 
jím zvolené řešení spočívající v zahrnutí navrhovaného 
doplnění legislativní úpravy do paragrafového znění 
navrhovaného zákona, když by za vhodnější a 
postačující bylo možno považovat umístění příslušné 
právní úpravy v rámci atomového zákona. V souhrnu 
oceňujeme, že předkladatel v maximální možné míře 
využil dosavadní právní úpravu, a vzhledem k 
minimálnímu rozsahu potřebných legislativních změn a 
doplnění považujeme za zbytné, aby v budoucnu 
předkládaný návrh zákona obsahoval vlastní právní 
úpravu, tj. svá vlastní samostatná ustanovení, a 
preferujeme variantu, aby byl tvořen pouze dílčími 
novelizacemi stávajících právních předpisů. 

Akceptováno. Doplněno. 
 
Tato připomínka je obsahově totožná jako připomínka č. 14. 
Z tohoto důvodu a pro větší přehlednost tohoto materiálu 
odkazujeme na vypořádání připomínky č. 14 výše. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MSP souhlasí s vypořádáním. 

16. K části 2.5. (str. 29): Předkladatel sice v návrhu 
věcného záměru zákona uvádí, že bylo provedeno 
zhodnocení korupčních rizik v souladu s čl. 4 odst. 1 
písm. h) Legislativních pravidel vlády, a to podle 
Metodiky hodnocení korupčních rizik, výsledky 
zmíněného zhodnocení již ale v materiálu uvedeny 
nejsou. Požadujeme proto doplnění dotčené části 
Zhodnocení korupčních rizik o výsledky provedeného 
hodnocení CIA. 

Akceptováno. Doplněno. 
 
V části 2.5. návrhu věcného záměru zákona byla předmětná 
část: 
 
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 
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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. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MSP souhlasí s vypořádáním. 

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR (KZPS) 

Vloženo do eKLEP dne 13. 1. 2020 pod č. j. KZPS- 30791 

1) Z textu materiálu vyplývá, že ve vazbě na zásadu 

uvedenou v Koncepci nakládání s radioaktivním 

odpadem a vyhořelým jaderným palivem citované na 

straně na straně 8 předloženého materiálu „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 SÚRAO 

s dotčenými obcemi.“ zvláštní zákon neřeší postup, jak 

zajistit respektování zájmů obcí, kterým náleží příspěvek 

z jaderného účtu dle § 117 odst. 1 a jejich občanů 

v těchto procesech.  

Návrh věcného záměru zákona předkladatel 

odůvodňuje chybějící úpravou procesních pravidel při 

zúžení a výběru v úvahu připadajících lokalit pro přípravu 

a umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu 

mezi jednotlivými fázemi tohoto procesu, tedy ještě ve 

fázi před řízením o povolení hornické činnosti. 

Neakceptováno. Vysvětleno. – ROZPOR 
 
Pro vypořádání této připomínky je nutné vycházet ze znění 
ustanovení § 108 odst. 4 atomového zákona. 
 
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. 
 

Tomuto ustanovení však nelze rozumět tak, že je třeba 
přijmout nový zvláštní zákon upravující veškeré zde 
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Návrh věcného záměru zákona, resp. úvahy o 

budoucím zákonu, který by snad měl být řešením 

v naplnění předpokladu uvedeného v materiálu 

s odkazem na § 108 odst. 4 atomového zákona, 

považujeme za nadbytečný. Horní zákon v ustanovení § 

34 odst. 5 uvádí, že ukládání radioaktivních odpadů 

v podzemních prostorech je zvláštním zásahem do 

zemské kůry. Podle § 2 zákona č. 61/1988 Sb. jde o 

hornickou činnost. Ve smyslu zmocnění uvedeného v § 

34 odst. 5 horního zákona se hornickou činností, jde-li o 

ukládání radioaktivních a jiných odpadů v podzemních 

prostorech rozumí zřizování, provoz, zajištění  

a likvidace zařízení pro zvláštní zásahy do zemské kůry 

(podrobnosti stanoví vyhláška 104/1988 Sb., v platném 

znění).  

Právní předpisy upravující hornickou činnost 

dostatečně pokrývají hmotná a procesní práva účastníků 

řízení. Na postup OBÚ při povolování zvláštního zásahu 

do zemské kůry se poté, co MŽP stanovilo chráněné 

území, přiměřeně vztahují příslušná ustanovení horního 

zákona (zejména ustanovení §§ 11, 16, 17, 18, 23, 32, 

33, 36 – 39). 

Horní zákon a zákon o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě, patří ve smyslu § 

108 odst. 4 atomového zákona mezi zvláštní zákony, 

které upravují postup při stanovení průzkumného území 

pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních 

prostorech, postup při stanovení chráněného území pro 

ukládání radioaktivního odpadu v podzemních 

prostorech i postup při povolování provozování úložiště 

radioaktivního odpadu.  

zmíněné postupy, když jednotlivé postupy jsou upraveny 
v následujících zvláštních zákonech: 
 
Postupy při stanovení PÚ ZZZK pro ukládání radioaktivního 
odpadu v podzemních prostorech jsou upraveny v zákoně o 
geologických pracích. 
 
Postupy při stanovení CHÚ ZZZK (za zvláštní zásah do 
zemské kůry je považováno rovněž zařízení pro ukládání 
radioaktivních a jiných odpadů v podzemních prostorech) jsou 
upraveny v horním zákoně.  
 
Postupy při povolování provozování úložiště radioaktivního 
odpadu jsou kromě stavebního zákona upraveny v 
atomovém zákoně, neboť HÚ je třeba považovat za jaderné 
zařízení ve smyslu § 3 odst. 2 písm. e) bod 6 atomového 
zákona, přičemž pro provoz každého jaderného zařízení je 
nutné povolení SÚJB – viz § 9 odst. 1 písm. f) atomového 
zákona. Těmto procesům nevyhnutelně předchází také EIA, 
pro záměr úložiště radioaktivního odpadu povinná, která s nimi 
vytváří komplex postupů při povolování provozování úložiště 
radioaktivního odpadu a stanoví také východiska pro uplatnění 
práv v navazujících řízeních. 
 
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že požadavkem ustanovení § 
108 odst. 4 atomového zákona je, aby postup, jak zajistit 
respektování zájmů obcí, kterým náleží příspěvek z jaderného 
účtu dle § 117 odst. 1, a jejich občanů ve výše uvedených 
procesech, byl upraven zvláštním zákonem; výše uvedená 
výhrada tímto není dotčena. 
 
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 
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Postup, jak zajistit respektování zájmů obcí, 

kterým náleží příspěvek z jaderného účtu podle 

atomového zákona, a jejich občanů, se týká obcí, na 

které pamatuje atomový zákon v ustanovení § 117, tedy 

obcí, na jejichž území je stanoveno průzkumné území pro 

ukládání radioaktivního odpadu v podzemních 

prostorech nebo je na jejich území stanoveno chráněné 

území pro ukládání nebo je na jejich území povoleno 

provozování úložiště radioaktivního odpadu. V této 

souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že ve fázi před 

zahájením řízení  

o povolení zvláštního zásahu do zemské kůry podle 

báňských předpisů musí proběhnout fáze posouzení 

záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí ve smyslu zvláštního zákona č. 100/2001 Sb. 

Tento zákon dává obcím a občanům práva vstoupit jak 

do fáze hodnocení záměru, tak do fáze rozhodovací 

formou účastenství v navazujících řízeních. Lze 

připomenout i ustanovení §§ 70 a 71 zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, jež umožňují jak občanům, tak obcím 

participovat na řízeních vedených správními úřady.  

Dále upozorňujeme, že předkladatel v textu 

materiálu na několika místech pouze na základě textu 

první věty § 17 odst. 3 horního zákona dovozuje, že při 

stanovení chráněného území je podle horního zákona 

jediným účastníkem řízení pouze navrhovatel a obce či 

jejich občané nemají možnost se řízení zúčastnit, aniž 

dále hodnotí smysl a význam dalšího textu v tomto 

ustanovení. Taková argumentace bez posouzení dalšího 

textu a obsahu souvisejících ustanovení je podle našeho 

názoru nesprávná a účelová.  

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 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 
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Přijetí zákona předpokládaného předloženým 

věcným záměrem, jak se účelově argumentuje v části II. 

předloženého materiálu, je nadbytečné a dublující 

stávající právní předpisy. Zájmy obcí a jejich občanů jsou 

podle stávající právní úpravy dostatečně zajištěny ve 

zvláštních, již platných zákonech, které upravují materii 

uvedenou v ustanovení § 108 odst. 4 atomového zákona.   

 

Závěr:  

Změna horního zákona a zákona o hornické činnosti ve 

smyslu předloženého materiálu je nadbytečná. Cíl 

požadovaný předloženým materiálem zajistit zájmy obcí 

a občanů v řízeních uvedených v § 117 odst. 1 platná 

veřejnoprávní úprava umožňuje nejen v předpisech 

horního práva, ale jak bylo poukázáno výše, i v dalších 

předpisech. Není potřeba vytvářet zvláštní zákon, který 

by z dosud platných předpisů veřejného práva nebo na 

jejich základě vytvořil nový, svým způsobem střechový 

zákon.  

Tato připomínka je zásadní  

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 
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tak, na rozdíl od námitek, může podat každý. 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.  
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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, 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 
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by bylo možno konstatovat, že u ní jako jediné jsou zájmy 
výše uvedených obcí a občanů respektovány.  
 
Návrh věcného záměru zákona tak 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. Z tohoto důvodu je 
navržena předmětná legislativní změna ve formě 
navrhovaného zákona, a není uvažováno o variantě dílčích 
novelizací horního, resp. atomového zákona. 
 
Bez ohledu na shora uvedené – tedy naplnění vůle 
zákonodárce vyjádřené v ustanovení § 108 odst. 4 atomového 
zákona – pak zvolené řešení ve svém důsledku zohledňuje 
výjimečnost stavby HÚ oproti jiným procesům upravených 
zejména v zákoně o geologických pracích, horním a atomovém 
zákoně. 
 
Současně je třeba uvést, že účast veřejnosti podle Směrnice je 
zajištěna prostřednictvím společného územního a stavebního 
řízení včetně posuzování vlivů na ŽP (mezinárodní EIA) – 
nezaměňovat pojmy veřejnost – občan a obec.  
 
V případě práv občanů, je volené zastupitelstvo sice 
zástupcem politickým, nicméně s jasně definovanými úkoly 
jednání ve prospěch voliče, podobně jako ve vztahu zmocnitel 
– zmocněnec. V této souvislosti lze poukázat na ustanovení § 
2 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, podle něhož obec zejména pečuje 
o potřeby svých občanů a při plnění úkolů chrání též 
veřejný zájem, nebo na ustanovení § 35 téhož zákona, podle 
kterého do samostatné působnosti obce patří zejména 
záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů, obec vytváří 
podmínky pro uspokojování potřeb svých občanů, apod. 
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Podle ustanovení § 16 zákona o obcích mají rovněž občané 
právo požadovat po zastupitelstvu obce informace a mají právo 
požadovat řešení, či projednání nějaké otázky, jakož i mají 
právo podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty. 
 
Občané mohou rovněž využít institutu místního referenda dle 
zákona č. 22/2004 Sb., i když problematická může být tato 
otázka ve vztahu k procesu vyhledání lokality pro HÚ forma 
referenda, tedy jednoduchá odpověď na jednoznačnou otázku.  
 
Nelze rovněž bagatelizovat institut ústního jednání a 
účastenství obcí, protože účastenství je přímo vázáno na 
možnost se jednání účastnit a požadovat coby účastník, aby 
takové jednání bylo veřejné (viz ustanovení § 49 odst. 3 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 
Stále je však třeba klást důraz na to, že obec zastupuje své 
občany a vyjadřuje jejich zájmy (viz výše). 
 
Současně platí, že pokud obec jako účastník řízení vyjádří své 
připomínky, musí být tyto vypořádány v odůvodnění 
rozhodnutí.  
 
Ústní jednání tak bude nařízeno, které je sice neveřejné, ale 
pokud obec jako účastník řízení nenavrhne, aby bylo veřejné 
(vyhoví – pokud hrozí újma ostatním účastníkům, může se 
usnesením do spisu zamítnout). 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 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 
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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 
do řízení o stanovení PÚ ZZZK a CHÚ ZZZK  jednoznačně 
nejefektivnější, než aby každý jednotlivý občan byl sám 
účastníkem těchto správních  řízení. Navrhovaným 
postupem (obec jako účastník řízení) dojde k zapojení občanů 
do vedených řízení, přičemž postup správních orgánů při 
vedení řízení o stanovení průzkumných či chráněných území 
je stanoven zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění. 
 
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. 
 
Pokud by účastníkem vedeného řízení měl být každý jednotlivý 
občan – osoba s pobytem na území dané obce – pak: 

- podle § 35 správního řádu v řízeních, v nichž více 
účastníků uplatňuje shodný zájem, může správní orgán 
vyzvat účastníky, aby si v přiměřené lhůtě zvolili 
společného zástupce, příp. takového společného 
zástupce správní orgán ustanoví sám, aby zabránil 
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vzniku průtahů v řízení. V důsledku toho pak občany 
bude v řízení zastupovat a za občany jednat 
společný zástupce, nebude jednat každý jediný 
občan.  

- podle § 144 správního řádu se s více než 30 účastníky 
vede řízení s velkým počtem účastníků, pro které platí 
některé procesní zvláštnosti, jako např. doručování 
veřejnou vyhláškou. 

 
Jako negativní důsledek řešení, kdy by každý jednotlivý občan 
byl sám účastníkem vedeného řízení 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 je účastník povinen označit další jemu 
známé účastníky. Podle § 47 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 potencionálních 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. V případě řízení o 
stanovení PÚ ZZZK či CHÚ ZZZK je v této souvislosti otázkou, 
jaká hmotná práva či povinnosti obyvatel obce mohou být 
reálně dotýkána. Hypoteticky přicházejí do úvahy snad jen 
vlastníci nemovitostí (pozemků), na kterých by měly být 
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v rámci průzkumu prováděny zásahy do zemského 
povrchu (tedy stanoveno PÚ ZZZK), potažmo pak vlastníci 
pozemků dotčených omezením vlastnických práv 
v důsledku stanovení CHÚ (tedy stanovení CHÚ ZZZK).     
  
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, která 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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBPQBSHX5)



Stránka 32 (celkem 130) 

zásadní vadu řízení, která vede pravidelně k nezákonnosti 
vlastního rozhodnutí. Není možné očekávat, že správní 
orgán bude sledovat skutečnosti o tom, kdo se v obci nově 
narodil, kdo zemřel a kdo jsou jeho právní nástupci, kdo 
se přistěhoval, kdo zakoupil nějakou nemovitost a 
nastoupil do práv předchozího vlastníka, kdo se případně 
pouze účelově přihlásil k trvalému pobytu apod.  
 
Správní orgán by tak prakticky nedělal 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 řízení o 
PÚ ZZZK a 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 PÚ ZZZK a 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. 
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Pro úplnost je třeba rovněž uvést, že konsensus nad přijetím 
zvláštního zákona (zde tedy návrhu budoucího zákona), oproti 
novelizaci stávajících právních předpisů, zejména novelizaci 
horního a atomového zákona, vyjadřuje jak Plán 
legislativních prací Vlády ČR, tak požadavek dotčených 
subjektů, zejm. obcí a jejich samospráv. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
KZPS nesouhlasí s vypořádáním. 
 
Z důvodu nouzového stavu byla komunikace k vypořádání 
připomínek vedena korespondenčně. Zástupci KZPS se 
dne 7. dubna 2020 vyjádřili nesouhlasně k vypořádání a ve 
vypořádání zůstává rozpor. 
 

2) Upozorňujeme, že v RIA je v části „Vnitrostátní 

právní předpisy – zákony“ potřebné doplnit vyhlášku č. 

104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních 

ložisek, o povolování  

a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti 

prováděné hornickým způsobem,  

ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášku č. 99/1992 Sb., 

o zřizování, provozu, zajištění  

a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních 

prostorech, ve znění pozdějších předpisů. 

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. Doplněno 
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno a v části 
„Vnitrostátní právní předpisy – podzákonné předpisy“ byla pod 
písmenem n) na str. 19 doplněna 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 a předmět její úpravy. Současně byla 
v části „Vnitrostátní právní předpisy – podzákonné předpisy“ 
pod písmenem o) na str. 19 doplněna 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 a předmět její 
úpravy. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
KZPS souhlasí s vypořádáním. 

3) S přihlédnutím k výše uvedeným připomínkám 

žádáme ponechat v platnosti a účinnosti dosavadní 

Neakceptováno. Vysvětleno. – ROZPOR 
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právní úpravu a nedostatky v interpretaci právních 

předpisů nenahrazovat plánováním přijetí nového 

zákona.  

Tato připomínka je zásadní. 

Tato připomínka je obsahově totožná jako připomínka č. 1. 
Z tohoto důvodu a pro větší přehlednost tohoto materiálu 
odkazujeme na vypořádání připomínky č. 1 výše. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
KZPS nesouhlasí s vypořádáním. 
 
Z důvodu nouzového stavu byla komunikace k vypořádání 
připomínek vedena korespondenčně. Zástupci KZPS se 
dne 7. dubna 2020 vyjádřili nesouhlasně k vypořádání a ve 
vypořádání zůstává rozpor. 
 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj (MMR) 

Vloženo do eKLEP dne 14. 1. 2020 pod č. j. MMR- 57497/2019-31 

1. Vzhledem k tomu, že problematika řešená 
v návrhu věcného záměru úzce souvisí se stavebním 
právem, upozorňujeme, že při přípravě nového zákona 
je třeba zohlednit připravovanou rekodifikaci stavebního 
práva. Návrh nového stavebního zákona obsahuje 
změny na úseku územního plánování a stavebního 
řádu, předpokládá institucionální změny - vytvoření 
soustavy státních stavebních úřadů, integraci dotčených 
orgánů do soustavy státních stavebních úřadů, procesní 
změny atd.  
Je reálný předpoklad, že nový stavební zákon bude 
platný a účinný dříve, než nový zákon o zapojení 
dotčených obcí a jejich občanů do řízení směřujícího 
k výběru lokality pro ukládání radioaktivního odpadu 
v podzemních prostorech a k povolení provozování 
úložiště radioaktivních odpadů, jehož věcný záměr nám 
byl předložen. Proto apelujeme na zohlednění právní 
úpravy obsažené v novém stavebním zákoně tak, aby 
oba tyto právní předpisy byly v souladu. K dnešnímu dni 
probíhá meziresortní připomínkové řízení k návrhu 
nového stavebního zákona a zákonů souvisejících, a to 
ve fázi vypořádávání zaslaných připomínek. 
 

Akceptováno. Vysvětleno. 
 
Právní úprava obsažená v návrhu nového stavebního zákona 
bude, v případě nabytí jeho platnosti a účinnosti dříve, než 
zákona, k němuž tento návrh věcného záměru směřuje, 
zohledněna při přípravě paragrafového znění zákona 
o zapojení dotčených obcí a jejich občanů do řízení 
směřujícího k výběru lokality pro ukládání radioaktivního 
odpadu v podzemních prostorech a k povolení 
provozování úložiště radioaktivních odpadů, tedy zákona, 
jehož návrh věcného záměr byl předložen a k němuž tento 
návrh věcného záměru směřuje.  
 
Proces přijetí nového stavebního zákona bude sledován. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MMR souhlasí s vypořádáním. 
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2. Doporučujeme dodržet strukturu obsahu 
věcného záměru v souladu s Legislativními pravidly 
vlády a doplnit chybějící obsah některých kapitol (např. 
kapitoly „Předpokládaný hospodářský a finanční dosah 
navrhované právní úpravy“).  

Akceptováno. Upraveno.  
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno a v části 1.3.4. 
návrhu věcného záměru zákona byl za slova „jsou tyto dopady 
neutrální“ doplněn text následujícího znění:  
 
„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 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).“ 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MMR souhlasí s vypořádáním. 

Ministerstvo 
zemědělství (MZE) 

Vloženo do eKLEP dne 14. 1. 2020 pod č. j. 67131/2019-MZE-11192 

1) str. 22/30 
Pro větší srozumitelnost doporučujeme nahradit slovní 
spojení zúžení lokalit na snížení počtu vhodných lokalit 
nebo jiným vhodným popisem. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. Upraveno. 
 
Slovní spojení „zúžení lokalit“ se do návrhu dostalo 
nedopatřením, jako interně užívaná zkrácená forma, v textu 
bude nahrazeno spojením „zúžení počtu potenciálně 
vhodných lokalit“, které je užíváno v Koncepci, v bodu 8.5. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
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MZE souhlasí s vypořádáním. 

2) str. 24/30 
Součástí věcného záměru by měl být hospodářský a 
finanční dosah navrhované právní úpravy. V 
předloženém materiálu se uvádí, že uvedená pasáž bude 
doplněna. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. Upraveno.  
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno a v části 1.3.4. 
návrhu věcného záměru zákona byl za slova „jsou tyto dopady 
neutrální“ doplněn text následujícího znění:  
 
„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 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).“ 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MZE souhlasí s vypořádáním. 

Český báňský úřad 
(ČBÚ) 

Vloženo do eKLEP dne 15. 1. 2020 pod č. j. SBS 46647/2019 

V přehledu správních řízení vztahujících k ukládání 
radioaktivního odpadu je zcela pominuto jedno 
z podstatných správních řízení, které by zde z důvodu 
komplexního posouzení, jak je  
v jednotlivých procesech a řízeních směřujících k 
vyhledávání lokality a výstavby hlubinného úložiště 

Akceptováno. Doplněno. 
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno a v části 1.2.6. 
návrhu věcného záměru zákona byl doplněn nový nadpis pod 
písm. d) Řízení o povolování zvláštního zásahu do zemské 
kůry – ukládání radioaktivních a jiných odpadů v podzemních 
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upraveno postavení obcí, resp. jejich občanů, mělo být 
uvedeno. Tímto správním řízením je povolování 
zvláštního zásahu do zemské kůry – ukládání 
radioaktivních a jiných odpadů v podzemních prostorech. 
Proto navrhujeme věcný záměr v bodu 1.2.6. 
Zhodnocení stávající právní úpravy doplnit o tento 
text:  

„Ukládání radioaktivních odpadů 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 č. 61/1988 Sb., 
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 
správě, hornickou činností. Hornickou činnost - zvláštní 
zásah do zemské kůry povoluje dle § 11 zákona č. 
61/1988 Sb. 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 č. 61/1988 Sb. 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 č. 61/1988 Sb. 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 

radioaktivních odpadů v podzemních prostorech 

prostorech a v textu bezprostředně po tomto nadpisu 
následujícím byl doplněn navržený text.  
 
Vyjádření k vypořádání. 
ČBÚ souhlasí s vypořádáním. 
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podléhá posuzování vlivu záměru na životní prostředí 

dle zákona č. 100/2001 Sb. (Příloha č. 1, bod 12).  

Řízení o povolení zvláštního zásahu do zemské kůry 

je navazujícím řízením dle § 9b zákona č. 100/2001 

Sb. a tudíž participace veřejnosti na tomto správním 

řízení vyplývá i z tohoto zákona.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo financí 
(MF) 

Vloženo do eKLEP dne 15. 1. 2020 pod č. j. MF-33837/2019/1903-4 

1) V materiálu chybí důkladnější popis předpokládaného 

hospodářského a finančního dopadu navrhované 

úpravy a materiál tak nesplňuje požadavky, které 

stanovují legislativní pravidla vlády (konkrétně část 

druhá, čl. 4 bod 1). Do předkládací zprávy požadujeme 

doplnit informaci, že v souvislosti s materiálem nejsou 

předpokládány přímé dopady na státní rozpočet. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Upraveno.  
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno a v části 1.3.4. 
návrhu věcného záměru zákona byl za slova „jsou tyto dopady 
neutrální“ doplněn text následujícího znění:  
 
„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 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).“ 
 
Vyjádření k vypořádání. 
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MF souhlasí s vypořádáním. 

2) Pokud je v textu uváděn odkaz na právní předpis, 

doporučujeme při jeho prvním použití uvést úplnou citaci 

předmětného právního předpisu a zároveň zavést 

zkratku v případě, že se odkaz na předmětný právní 

předpis v textu dále opakuje. Dále doporučujeme takto 

zavedenou zkratku v celém textu náležitě používat. Např. 

na str. 5 v prvním odstavci je uvedeno spojení „v zákoně 

o geologických pracích“, přestože až níže na téže straně 

je uvedena úplná citace předmětného zákona včetně 

zavedení zkratky, přičemž je tato úplná citace se 

zavedením zkratky uvedena též na str. 11. Obdobně je 

odkazováno na „horní zákon“, který je poprvé 

prostřednictvím zkratky citován na str. 5 v prvním 

odstavci, přestože až níže na téže straně je uvedena 

úplná citace předmětného zákona včetně zavedení 

zkratky. Doporučujeme upravit. 

Akceptováno. Upraveno.  
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno, byla uvedena 
úplná citace zákona o geologických pracích včetně zavedení 
zkratky, která je dále v textu důsledně užívána. Stejným 
způsobem byl upraven i odkaz na horní zákon. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MF souhlasí s vypořádáním. 

3) Na str. 5 na konci textu třetí odrážky 

doporučujeme doplnit čárku. 

Akceptováno. Doplněno. 
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MF souhlasí s vypořádáním. 
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4) Obecně doporučujeme zavádět zkratky při prvním 

použití slovního spojení, např. na str. 5 je použita zkratka 

SÚJB, která však zavedena až na str. 14. Doporučujeme 

upravit. 

Akceptováno. Upraveno.  
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno, a původní zkratka 
SÚJB byla nahrazena plným názvem předmětného úřadu, tedy 
spojením „Státního úřadu pro jadernou bezpečnost“, a 
současně byla zavedena zkratka „SÚJB“, která je dále v textu 
důsledně užívána. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MF souhlasí s vypořádáním. 

5) Na str. 6 doporučujeme slovo „jejích“ za slovy 

„zájmu obcí, resp.“ nahradit slovem „jejich“. 

Akceptováno. Upraveno.  
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MF souhlasí s vypořádáním. 

6) Na str. 7 na konci bodu 1.2.3., resp. na konci textu 

třetí odrážky, doporučujeme doplnit tečku. 

Akceptováno. Doplněno. 
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MF souhlasí s vypořádáním. 

7) Pokud je na str. 7 pro Ministerstvo průmyslu a 

obchodu zavedena zkratka „MPO“, doporučujeme ji 

náležitě používat, např. na str. 8, 17 a 28. 

Akceptováno. Upraveno.  
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno, a pro Ministerstvo 
průmyslu a obchodu byla zavedena zkratka „MPO“ a je dále 
v textu návrhu věcného záměru zákona důsledně užívána. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MF souhlasí s vypořádáním. 

8) Na str. 8 doporučujeme slova „Koncepce 

nakládání s radioaktivními odpady a s vyhořelým 

jaderným palivem v ČR“ uvést do vozovek. 

Akceptováno. Upraveno.  
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno, a slova 
„Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a s vyhořelým 
jaderným palivem v ČR“ byly uvedeny do uvozovek, vyjma 
prvního odstavce části 1.2.4., kde je doslova citováno 
ustanovení § 108 odst. 1 atomového zákona, které slova 
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„Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a s vyhořelým 
jaderným palivem v ČR“ neuvádí v uvozovkách, ani s velkým 
písmenem na začátku.  
 
Vyjádření k vypořádání. 
MF souhlasí s vypořádáním. 

9) Na str. 8 v posledním odstavci jsou uvedeny 

uvozovky dole za slovem „důležité“, již však následně 

nejsou uvedeny uvozovky nahoře; doporučujeme doplnit. 

Akceptováno. Doplněno.  
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MF souhlasí s vypořádáním. 

10) Na str. 9 je použita zkratka „HÚ“. Jelikož tato 

zkratka není nikde v textu zavedena a tato zkratka se 

jinde v textu nevyskytuje, doporučujeme zkratku rozepsat 

slovy. 

Akceptováno. Doplněno.  
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno, a použitá zkratka 
„HÚ“ byla rozepsána slovy „hlubinné úložiště“. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MF souhlasí s vypořádáním. 

11) Na str. 9 doporučujeme za druhou až pátou 

odrážkou doplnit tečky. 

Akceptováno. Doplněno. 
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno, a byly za druhou 
až pátou odrážkou doplněny tečky. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MF souhlasí s vypořádáním. 

12) Na str. 9 doporučujeme na konci textu nadpisu 

písmena a) zavést zkratku „Úmluva“ a tuto zkratku 

náležitě používat. 

Akceptováno. Upraveno.  
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno, a na konci textu 
nadpisu písmena a) byla zavedena zkratka „Úmluva“ a je dále 
v textu návrhu věcného záměru zákona důsledně užívána. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MF souhlasí s vypořádáním. 
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13) Na str. 10 doporučujeme na konci textu nadpisu 

písmena b) zavést zkratku „Směrnice“ a tuto zkratku 

náležitě používat. 

Akceptováno. Upraveno.  
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno, a na konci textu 
nadpisu písmena b) byla zavedena zkratka „Směrnice“ a je 
dále v textu návrhu věcného záměru zákona důsledně užívána. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MF souhlasí s vypořádáním. 

14) Na str. 11 doporučujeme v nadpisu písmena d) 

čárku za slovem „předpisů“ nahradit poloviční závorkou 

„(“. 

Akceptováno. Upraveno.  
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno, když v nadpisu 
písmena d) byla použita zkratka „horní zákon“ zavedená již 
v části 1.2.1 návrhu věcného záměru zákona. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MF souhlasí s vypořádáním. 

15) Na str. 14 (bod 1.2.6) doporučujeme citaci § 1 

odst. 1 atomového zákona uvést v uvozovkách. 

Akceptováno. Upraveno.  
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno, když citace § 1 
odst. 1 atomového zákona byla z důvodu větší konzistenčnosti 
návrhu věcného záměru zákona nahrazena jeho parafrází. 
Obdobně je totiž postupováno i v případě jiných právních 
předpisů uvedených v textu návrhu věcného záměru zákona 
v části 1.2.5. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MF souhlasí s vypořádáním. 

16) Na str. 15 je pro „Správu úložišť jaderného 

odpadu“ zavedena zkratka „Správa“, ačkoliv je obecně 

užívána zkratka „SÚRAO“, která je zároveň v textu 

používána, a to poprvé na str. 8. Doporučujeme ji tedy 

řádně zavést při prvním použití a řádně užívat, mimo jiné 

i namísto zkratky „Správa“. 

Akceptováno. Upraveno.  
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno, a byla zavedena 
zkratka „SÚRAO“ a je dále v textu návrhu věcného záměru 
zákona důsledně užívána, i namísto původně použité zkratky 
„Správa“. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MF souhlasí s vypořádáním. 
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17) Na str. 15 doporučujeme za slovy „podle § 117“ 

nahradit čárku tečkou. 

Akceptováno. Upraveno. 
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MF souhlasí s vypořádáním. 

18) Doporučujeme v textu sjednotit označování 

Ministerstva životního prostředí, které je označováno 

jako „Ministerstvo životního prostředí“, „Ministerstvo 

životního prostředí České republiky“, „ministerstvo 

životního prostředí České republiky“ nebo „MŽP“, 

přičemž je na str. 21 zavedena zkratka „MŽP“. 

Doporučujeme tuto zkratku zavést při prvním použití a 

dále důsledně používat. 

Akceptováno. Upraveno.  
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno, a byla zavedena 
zkratka „MŽP“ a je dále v textu návrhu věcného záměru zákona 
důsledně užívána. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MF souhlasí s vypořádáním. 

19) Na str. 19 doporučujeme na konci textu nadpisu 

písmena e) odstranit tečku. 

Akceptováno. Upraveno. 
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MF souhlasí s vypořádáním. 

20) Na str. 19 doporučujeme slovo „účastny“ nahradit 

slovem „účastni“. 

Akceptováno. Upraveno. 
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MF souhlasí s vypořádáním. 

21) Na str. 20 doporučujeme citaci soudního řádu 

správního uvést v celém znění. 

Akceptováno. Upraveno. 
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MF souhlasí s vypořádáním. 

22) V textu je používáno označení „vláda“, „vláda ČR“ 

a „Vláda ČR“; doporučujeme sjednotit. 

Akceptováno. Upraveno.  
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Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno a v části 1.2.1. 
posledním odstavci návrhu věcného záměru zákona byla 
zavedena zkratka „Vláda ČR“ a je dále v textu návrhu věcného 
záměru zákona důsledně užívána. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MF souhlasí s vypořádáním. 

23) Samotný popis věcného záměru zákona na str. 

24 až 27 je nám jeví poněkud nepřehledný. 

Akceptováno. Upraveno. 
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno a popis 
navrhovaného řešení uvedený v části 2.1. návrhu věcného 
záměru zákona byl upraven, zkonkretizován a zpřehledněn.  
 
Současně byla v části 1.2.1 návrhu věcného záměru zákona 
doplněna analýza i dalších variant řešení a bylo doplněno 
zdůvodnění, proč tyto jiné varianty nejsou dále zvažovány. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MF souhlasí s vypořádáním. 

Svazu měst a obcí 
ČR (SMO ČR) 

Vloženo do eKLEP dne 15. 1. 2020 pod č. j. 36/20 

1) Připomínky obecné: Připravovaný návrh věcného 

záměru má dle předkladatelů reagovat na naléhavou 

potřebu právní úpravy procesu přípravy a povolování 

hlubinného úložiště radioaktivních odpadů (dále jen 

„HÚ“) jako stavby, která není z mnoha hledisek 

srovnatelná s žádnou jinou infrastrukturní stavbou, ať již 

jde o dopravní stavby, energetickou infrastrukturu apod. 

V tomto ohledu lze poukázat například na dlouhodobost 

přípravy (v tuto chvíli probíhá příprava již cca 20 let, aniž 

se jakkoliv postoupilo v zužování počtu zvažovaných 

lokalit), výstavby (desítky let) a provozu zařízení. S tím 

jsou spojené dopady na životní prostředí a další aspekty 

života v dotčených lokalitách (ceny nemovitostí atp.).  

Vysvětleno v dalších připomínkách. 
 
Jedná se ve své podstatě o úvodní slovo, bez jakýchkoliv 
návrhů. Z tohoto důvodu není k této připomínce sepsáno 
vyjádření; toto je sepsáno u dalších připomínek SMO ČR.  
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V dosavadním postupu obce nejsou v postavení partnerů 

státu, byť to bývá takto deklarováno, ale v postavení, 

které žádným způsobem neumožňuje efektivně ovlivnit 

výběr lokality, byť bylo v minulosti veřejně deklarováno, 

že výběr lokality bude pokračovat pouze tam, kde s tím 

obce budou souhlasit. Již samotný postup při výběru 

lokality je nečitelný a nemá předem jasně daná pravidla, 

která by pro dotčené obce mohla být zárukou, že celý 

proces bude opravdu pouze věcný a směřující k výběru 

nejvhodnější lokality a nikoliv politicky ovlivňovaný. Velmi 

nejasná a nejednoznačná jsou i pravidla, na základě 

kterých mají být obcím poskytovány kompenzace, takže 

obce nevědí, s jakými kompenzacemi mohou počítat v 

jednotlivých fázích, přitom už v současnosti jsou tímto 

procesem ovlivňovány. Tyto výhrady k dosavadnímu 

postupu státu snížily významně jeho věrohodnost a ve 

svém důsledku i ochotu dotčených obcí a jejích občanů k 

partnerskému jednání o problematice HÚ. Je tedy 

zřejmé, že jediným způsobem, jak snížit stávající úroveň 

konfliktu mezi dotčenými obcemi a státem, je nastavení 

jasných a konkrétních pravidel postupu v dalším procesu 

vyhledávání lokality a povolování stavby HÚ. Tato 

pravidla musí být stanovena závazným a ad hoc změnám 

odolávajícím způsobem, tedy zákonem. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o velmi zásadní 

dokument, který zcela jistě ovlivní život v dotčených 

lokalitách na velmi dlouhou dobu a vzhledem ke 

skutečnosti, že právě obce a jejich obyvatelé by měly být 

partnerem státu při přípravě takto významných 

strategických dokumentů, považujeme za zásadní, aby 
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byl věcný návrh zákona přepracován v duchu těchto 

připomínek. 

2) Vymezení předmětu zákona: Požadujeme širší 

vymezení předmětu navrhovaného zákona a odmítáme, 

aby všechny podané připomínky a budoucí diskuse o 

přípravě zákona byly testovány na to, zda směřují k 

naplnění § 108 odst. 4 atomového zákona, a pokud ne, 

tak byly odmítány. 

Odůvodnění: 

V kap. 1.2. – Důvod předložení a cíle, se doslova uvádí, 

že tento věcný záměr směřuje výlučně k legislativnímu 

naplnění § 108 odst. 4 atomového zákona. Takto 

vymezený důvod je nutné považovat za velmi omezující 

další přípravu návrhu zákona, neboť inkriminovaný § 108 

odst. 4 atomového zákona nepokrývá zdaleka celou 

problematiku a neřeší všechny výše uvedené výhrady k 

dosavadnímu postupu státu. Hovoří pouze o dílčích 

fázích procesu vyhledávání lokality – správních řízeních 

(stanovení průzkumných území a stanovení chráněného 

území, povolování stavby) a vztahuje se pouze na obce, 

které jsou oprávněny pobírat příspěvek z jaderného účtu. 

Předkladateli zákona nic nebrání určit předmět tohoto 

návrhu zákona jakýmkoliv širším způsobem, když 

zároveň budou naplněny požadavky uvedeného § 108 

odst. 4 atomového zákona.  

Návrh věcného záměru je nazván jako „návrh věcného 

záměru o zapojení dotčených obcí a jejich občanů do 

řízení směřujících k výběru lokality pro ukládání 

radioaktivního odpadu v podzemních prostorách a k 

povolení provozování úložiště radioaktivních odpadů.“. V 

kap. 1.2. návrhu je pak uvedeno, že jeho obsah je 

Akceptováno částečně.  
 
Předmětné připomínce bylo částečně vyhověno, a z části 1.2.1. 
a části 1.3.2.4 návrhu věcného záměru zákona bylo vypuštěno 
slovo „výlučně“. 
 
Ve zbytku vysvětleno - ROZPOR. 
Ve zbytku setrváváme na stávající argumentaci obsažené 
v návrhu věcného záměru zákona a důvody a cíle navrhované 
právní úpravy vážeme na legislativní naplnění ustanovení § 
108 odst. 4 zákona. 
 
Důvody pro shora uvedený postup spatřujeme v následujícím: 
 
1) Povaha ustanovení § 108 odst. 4 atomového zákona: 
  
Formulaci ustanovení § 108 odst. 4 atomového zákona nelze 
považovat za tzv. normativní odkaz ve smyslu čl. 45 odst. 4 
Legislativních pravidel vlády, nýbrž je třeba považovat jej za 
nenormativní odkaz na jiný právní předpis ve smyslu čl. 45 
odst. 5 Legislativních pravidel vlády, který má však být v 
legislativní praxi využíván zcela výjimečně. 
 
Z uvedeného plyne, že bez ohledu na existenci citovaného 
ustanovení § 108 odst. 4 atomového zákona se plně uplatní 
zásada lex specialis derogat generali, přičemž při neexistenci 
zvláštní právní úpravy je třeba postupovat podle právní úpravy 
obecné. Jinými slovy, pokud ustanovení § 108 odst. 4 obsahuje 
nenormativní odkaz na zvláštní zákon upravující určité 
postupy, pak je třeba vycházet z obecné právní úpravy 
obsažené zejména v zákoně o geologických pracích, v horním 
zákoně a v atomovém zákoně (popřípadě z jakéhokoliv dalšího 
předpisu, který by tuto problematiku v budoucnu upravil).  
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zaměřen výhradně na provedení § 108 odst. 4 

atomového zákona. Takto úzce vymezený rámec 

přípravy zákona je nepřijatelný. Speciální zákon by měl 

řešit i další otázky související s přípravou úložiště, s nimiž 

si státní správa nedokáže poradit, jak ukázala praxe 

posledních 20 let přípravy této stavby.  

Jedná se zejména o tyto oblasti: 

a. zapojení obcí a veřejnosti nad rámec pouhé 

účasti ve správních řízeních, 

b. zakotvení procesu zužování a výběru lokalit do 

zákona, 

c. zakotvení odborných kritérií pro jednotlivé fáze 

procesu do zákona, 

d. definice kompenzací pro všechny fáze procesu 

zužování a výběru lokality, povolování a provozu stavby. 

V návaznosti na to požadujeme obecnější vymezení 

předmětu navrhovaného zákona, tedy přepracování 

názvu (nabízí se například označení „zákon o hlubinném 

úložišti RAO“) a kap. 1.2. předloženého záměru.  

Přestože předkladatel zcela účelově v kap. 1.2. omezuje 

předmět právní úpravy na naplnění ust. § 108 odst. 4 

atomového zákona, nelze bohužel tvrdit, že by 

předložený návrh naplňoval alespoň tuto minimální 

ambici, kterou si vytkl. Atomový zákon v citovaném 

ustanovení požaduje, aby speciální zákon řešil zejména 

postupy při vyhledávání lokality pro úložiště. Tedy měl by 

obsahovat speciální úpravu podmínek pro hlubinné 

úložiště v rámci správních řízení, která atomový zákon 

vyjmenovává (průzkumné území, chráněného území, 

povolování). Předložený návrh věcného záměru však nic 

takového neobsahuje, pracuje pouze s rozšířením 

Ustanovení § 108 odst. 4 atomového zákona lze rozdělit na 
celkem čtyři postupy, které mají být podle tohoto ustanovení 
stanoveny zvláštním zákonem: 

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

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

• postup při povolování provozování úložiště 
radioaktivního odpadu  

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

S ohledem na nenormativní charakter tohoto ustanovení tomu 
nelze rozumět tak, že je třeba přijmout nový zvláštní zákon 
upravující veškeré zde zmíněné postupy, když jednotlivé 
postupy jsou upraveny v následujících zvláštních 
zákonech: 
 
Postupy při stanovení PÚ ZZZK jsou upraveny v zákoně o 
geologických pracích. 
 
Postupy při stanovení CHÚ ZZZK (za zvláštní zásah do 
zemské kůry je považováno rovněž zařízení pro ukládání 
radioaktivních a jiných odpadů v podzemních prostorech) jsou 
upraveny v horním zákoně.  
 
Postupy při povolování provozování úložiště radioaktivního 
odpadu jsou kromě stavebního zákona upraveny v 
atomovém zákoně, neboť HÚ je třeba považovat za jaderné 
zařízení ve smyslu § 3 odst. 2 písm. e) bod 6 atomového 
zákona, přičemž pro provoz každého jaderného zařízení je 
nutné povolení SÚJB – viz § 9 odst. 1 písm. f) atomového 
zákona. Těmto procesům nevyhnutelně předchází také EIA, 
pro záměr úložiště radioaktivního odpadu povinná, která s nimi 
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účastenství v jednom ze správních řízení (o stanovení 

chráněného území) a obligatorní provedení ústního 

jednání, což rozhodně nelze považovat za stanovení 

věcných a procesních podmínek vyhledávání lokality pro 

HÚ. 

Tato připomínka je zásadní. 

vytváří komplex postupů při povolování provozování úložiště 
radioaktivního odpadu a stanoví také východiska pro uplatnění 
práv v navazujících řízeních. 
 
2) Výše uvedené - tj., že jednotlivé postupy směřující 
k vybudování HÚ jsou již upraveny ve zmíněných právních 
předpisech – již jednou konstatovala Meziresortní expertní 
skupina ve své zprávě/výstupu na Vládu ČR: „Expertní skupina 
tedy vyšla ze základní premisy, že pokud ustanovení § 108 
odst. 4 atomového zákona obsahuje nenormativní odkaz na 
zvláštní zákon upravující určité postupy, pak je třeba (při 
neexistenci takovéhoto zvláštního zákona upravujícího tyto 
postupy speciálně pro hlubinné úložiště) vycházet z obecné 
právní úpravy obsažené v zákoně o geologických pracích, v 
horním zákoně a v atomovém zákoně (popřípadě jakéhokoliv 
dalším předpisu, který by tuto problematiku v budoucnu 
upravil). V této souvislosti bylo tedy jednotlivým rezortům 
zadáno, aby provedly screening stávajících právních předpisů 
v jejich gesci, které mohou mít relevanci k § 108 odst. 4 
atomového zákona. Konkrétně se měly jednotlivé rezorty 
zaměřit na tyto okruhy: (1) Je třeba v souvislosti s novým 
atomovým zákonem a jeho § 108 a s usnesením vlády 
měnit zákony v působnosti oslovených rezortů?, (2) Pokud 
ano, jaké stávající zákony je třeba měnit? Jak by bylo třeba 
modifikovat stávající zákony v případě přípravy lex 
specialis?, (3) Pokud ne, splňují již stávající zákony v 
současnosti požadavky § 108 a jak?  
 
Na následujících zasedáních expertní mezirezortní 
skupiny rezorty prezentovaly svá stanoviska, z nichž 
jednoznačně vyplynulo, že stávající právní úprava je 
v kontextu § 108 odst. 4 atomového zákona č. 263/2016 Sb. 
dostačující a není třeba její úprava.“ 
 
Vyjádření k vypořádání. 
SMO ČR nesouhlasí s vypořádáním. 
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Z důvodu nouzového stavu byla komunikace k vypořádání 
připomínek vedena korespondenčně. Zástupci SMOČR se 
dne 17. dubna 2020 vyjádřili k vypořádání následovně: 
 
Je předkládán věcný záměr 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, 
zákona, který má posílit postavení obcí a občanů v daném 
procesu a hlavně těmto subjektům dát alespoň minimální 
jistotu práva a zejména bezpečí.  
 
Danou připomínku jsme vkládali jako zásadní a trváme na 
ní, neboť nebyla ani minimálně akceptována a výše 
uvedené odůvodnění nesměřuje k vysvětlení neuplatnění 
požadované změny. Mj. i v samotném výše uvedeném 
vyjádření MES se hovoří o „dalším předpisu, který by tuto 
problematiku v budoucnu upravil“. 
 
Po následné písemné komunikaci se obě strany shodly, že 
ve vypořádávání zůstává rozpor.  Stanovisko MPO 
k rozporu je následující:  
Rozpor vychází primárně z pojetí, že respektování zájmů bude 
pojato primárně v koncepčním pojetí v rámci procesů 
vedoucích k výběru a výstavbě hlubinného úložiště s tím, že 
respektování individuálních zájmů obcí a občanů je zajištěno v 
rámci EIA, resp. v rámci stavebního zákona. V případě dovětku 
je třeba uvést, že zde je nicméně myšlen jakýkoliv další zákon 
zahrnující obecnou úpravu dotýkající se přípravy a výstavby 
HÚ (tj. krom atomového zákona, horního zákona aj.), nikoliv 
samotný zákon o zapojení obcí. 
 

3) Změna postavení obce Požadujeme změnu 

postavení obce, resp. úpravu průběhu projednávání 

umístění uložiště. 

Odůvodnění: 

Neakceptováno. Vysvětleno. - ROZPOR 
 
Návrh věcného záměru zákona směřuje k legislativnímu 
naplnění § 108 odst. 4 atomového zákona, aby bylo dosaženo 
konzistence právní úpravy, a aby se ustanovení § 108 odst. 4 
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Základní požadavek na návrh zákona směřuje k posílení 

postavení obcí jako neopominutelného subjektu, který se 

vyjadřuje k záměru na zúžení počtu lokalit a výběru 

finální lokality. Toto vyjádření nemusí mít nutně povahu 

absolutního veta, i když bychom ho preferovali a není 

zcela neobvyklé v právních úpravách jiných států, 

týkajících se HÚ (zahraniční zkušenosti mimo jiné 

vyvrací argument MPO, že zakotvení práva veta by 

znamenalo zablokování realizace HÚ). Vyjádření obce 

však musí v každém případě mít svou váhu, spočívající 

například v tom, že případné nesouhlasné stanovisko 

obce nelze překonat prostým rozhodnutím exekutivy, 

která návrh na výběr lokality připravovala (SÚRAO, 

MPO, Vláda ČR). V návrhu zákona, který byl ze strany 

SÚRAO a MPO připravován v roce 2011, bylo pro tento 

případ stanoveno, že rozhodnutí vlády o výběru lokality 

musí předcházet veřejné projednání v Senátu. Pokud 

nebude ze strany MPO akceptována preferovaná 

varianta nepřekonatelného stanoviska obce (veta), 

doporučujeme v další přípravě zákona sledovat tento 

model. Jsme přesvědčeni, že zapojení Senátu do 

rozhodování může být v paragrafovém znění návrhu 

popsáno takovým způsobem, aby nevzbuzovalo 

pochybnosti o ústavnosti navrhovaného řešení. Proces 

zužování a výběru lokality by měl být nakonec završen 

finálním rozhodnutím vlády (ve formě usnesení).  

Předložený návrh věcného záměru téměř zcela opomíjí 

zapojení veřejnosti (nejen obcí) do procesu vyhledávání 

a povolování HÚ. Naprosto ignoruje čl. 10 Směrnice 

Rady 2011/70/Euratom, kterou se stanoví rámec 

Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s 

atomového zákona nestalo ustanovením obsoletním, nýbrž 
došlo k naplnění vůle zákonodárce vyjádřené v tomto 
ustanovení, kterou je respektovat zájmy obcí, kterým náleží 
příspěvek z jaderného účtu dle § 117 odst. 1, a jejich občanů 
v procesech, uvedených v ustanovení § 108 odst. 4 atomového 
zákona. 
 
Pouze obtížně si lze představit efektivnější způsob, jak zajistit 
respektování zájmů obcí, než je zajištění jejich účastenství 
v procesech uvedených v ustanovení § 108 odst. 4 atomového 
zákona. 
 
Absolutní právo veta obcí by znemožnilo uskutečnění 
celospolečenského veřejného zájmu na ochraně před 
negativními účinky plynoucími z vysokoaktivního 
radioaktivního odpadu 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. Zpravidla je také právo veta 
spojeno s nějakým kvalifikovaným nástrojem, jak jej lze 
v nezbytných případech překonat, který však v tomto případě 
připomínkovateli navrhován není. 
 
Veřejnost je v případě nakládání s 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 Společné úmluvy o 
bezpečnosti při nakládání s vyhořelým jaderným palivem a o 
bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady, ale 
analogicky také odstavec 24 a 25 Preambule Směrnice, 
celospolečenským zájmem by mělo být zajistit, aby v průběhu 
všech fází nakládání s VJP a RAO existovaly účinné zábrany 
proti potenciálním rizikům tak, aby jednotlivci, společnost a 
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vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Podle 

tohoto článku: „Členské státy zajistí, 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.“  Zapojení 

veřejnosti se v předloženém návrhu zužuje na účast na 

ústních jednáních, která mají být obligatorně konána jako 

součást vyjmenovaných správních řízení. Z návrhu je 

přitom patrno, že role veřejnosti na takových ústních 

jednáních bude spočívat pouze v přihlížení k ústnímu 

jednání, bez možnosti podat připomínky a očekávat 

alespoň jejich jmenovité vypořádání. Možnosti efektivní 

účasti veřejnosti, jak požaduje citovaná směrnice, je tedy 

zcela nedostatečný. 

V důsledku nepřípustného zúžení předmětu navrhované 

úpravy pouze na provedení § 108 odst. 4 atomového 

zákona se zákon omezuje pouze na obce, na jejichž 

území je stanoveno průzkumné území pro ukládání RAO 

v podzemních prostorech, nebo na jejichž území je 

stanoveno chráněné území pro ukládání RAO v 

podzemních prostorech, nebo na jejichž území je 

povoleno provozování HÚ (tj. obce, kterým dle platného 

atomového zákona náleží příspěvek z jaderného účtu). 

Dle této definice se tedy zákon a z něj plynoucí práva 

nebudou vztahovat na obce, které se účastní procesu 

vyhledávání a výběru lokality pro výstavbu HÚ, na jejichž 

území ovšem ve výsledku ke stanovení průzkumného 

území či chráněného území pro ukládání RAO nedojde. 

A to přesto, že na jejich území budou probíhat geologické 

výzkumy a tyto obce mohou být významně dotčeny již 

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. 
 
Současně by absolutní právo veta obcí nemělo žádnou 
analogii, neboť toto obcím nepřísluší ani při budování jiných 
zařízení nebo provozů na jejich území. Jako příklad lze uvést 
výstavbu dopravní, vodní a energetické infrastruktury a 
infrastruktury elektronických komunikací, jak je předvídána 
v zákoně č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní 
a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 
komunikací, tj. výstavba dálnic nebo silnic I. třídy, stavby a 
zařízení přenosové soustavy, přepravní soustavy, ropovodů a 
produktovodů, stavby výrobny elektřiny o celkovém 
instalovaném výkonu 100 MW a více, apod. 
 
K navrhované koncepci ve své podstatě suspenzivního veta - 
Vláda ČR by mohla rozhodnout o výběru i přes nesouhlasná 
stanoviska dotčených obcí, pokud by Senát projednal a schválil 
lokality - se již dříve vyjádřila Legislativní rada Vlády ČR, která 
tuto koncepci, jako protiústavní, odmítla. Lze tedy důvodně 
předpokládat (s pravděpodobností blížící se jistotě), že pokud 
by navržené koncepci suspenzivního veta bylo vyhověno, pak 
by Legislativní rada Vlády ČR setrvala na svém dřívějším 
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účastí v procesu výběru např. poklesem hodnoty 

pozemků, odlivem obyvatel, negativní mediální kampaní 

apod. Tyto negativní efekty nebudou nijak 

kompenzovány.  

Tato připomínka je zásadní. 

stanovisku a návrh věcného záměru zákona  by s vysokou 
pravděpodobností přes Legislativní radu Vlády ČR neprošel, 
resp. tato by buď doporučila Vládě ČR pozastavit práce na 
návrhu věcného záměru, nebo návrh věcného záměru 
přepracovat. To by opětovně vedlo k dalšímu odkladu 
v procesu naplnění vůle zákonodárce, vyjádřené v ustanovení 
§ 108 odst. 4 atomového zákona, a k protahování nejistoty 
dotčených obcí a jejich občanů.  
 
Konečně je třeba uvést, že pokud bude obec účastníkem 
řízení, je jí plně otevřena možnost iniciovat přezkum rozhodnutí 
správního orgánu (tj. zda bylo vyjádření obce vzato na vědomí 
a řádně vypořádáno) ve správním soudnictví. Nezávislé 
posouzení tak bude zajištěno soudní mocí, která je ze své 
podstaty nezávislá a odlišná od exekutivy. 
 
Návrh věcného záměru je plně v souladu s článkem 10 
Směrnice. Pouze obtížně si lze totiž představit efektivnější 
způsob, jak dotčeným obcím zajistit potřebnou příležitost 
účinně se účastnit procesu rozhodování týkajícího se 
nakládání s vyhořelým palivem a jaderným odpadem, než 
je zajištění jejich účastenství v procesech uvedených 
v ustanovení § 108 odst. 4 atomového zákona, jak návrh 
věcného záměru zákona ostatně předvídá. Občanům 
dotčených obcí pak potřebnou příležitost účinně se 
účastnit procesu rozhodování týkajícího se nakládání 
s vyhořelým palivem a jaderným odpadem zajištuje 
návrhem věcného záměru zakotvená povinnost nařízení 
ústního jednání v procesech uvedených v ustanovení § 
108 odst. 4 atomového zákona. Současně je nutno poukázat 
na skutečnost, že respektování zájmů dotčených obcí a jejich 
občanů (tj. zajištění veřejnosti potřebné příležitosti účinně se 
účastnit procesu rozhodování týkajícího se nakládání 
s vyhořelým palivem a jaderným odpadem v duchu čl. 10 
Směrnice) je při povolování provozování úložiště zajištěno 
prostřednictvím procesu EIA a navazujících řízení, 
zejména podle stavebního zákona. 
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Uvedený článek Směrnice byl od doby nabytí jeho 
vykonatelnosti transponován do českého právního řádu 
postupně zákonem č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání 
jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění účinném před 1. 
1. 2017, jeho prováděcí vyhláškou č. 307/2002 Sb., o radiační 
ochraně, a následně zákonem č. 263/2016 Sb., atomový 
zákon, a jeho prováděcí vyhláškou č. 377/2016 Sb., o 
požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem 
a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště 
III. nebo IV. kategorie. V souladu s čl. 15 odst. 1 a 3 Směrnice 
byly tyto právní předpisy jako transpoziční oznámeny Evropské 
komisi a úspěšně prošly posouzením správné transpozice. 
Rovněž v následujících ad hoc screeningových transpozičních 
šetřeních Evropské komise (naposledy v roce 2018) nebyla 
transpozice tohoto článku Směrnice shledána jako 
problematická. 
 
Lze dodat, že některé jiné státy EU a Euratomu nemají takto 
rozpracované politiky nakládání s RAO a VJP a zajištění 
„příležitosti účinně se účastnit procesu rozhodování“ o něm, 
přesto jsou eurokonformní. V rámci transpozice požadavků EU 
je vždy nutno vážit různé zájmy, s ohledem na princip 
vyváženosti a proporcionality – zájem na veřejné participaci a 
přístupu k rozhodování a zájem na ochraně lidí, společnosti a 
životním prostředí před negativními účinky RAO a VJP a na 
zajištění bezpečnostních zájmů státu obecně. Tak lze dovodit i 
z odstavců 24, 25 a 31 preambule Směrnice. Samotný článek 
10 ostatně výslovně uvádí, že informování veřejnosti a její 
účast na procesu rozhodování mají být v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními závazky, k 
nimž bezesporu patří i povinnost státu zajistit podmínky pro 
dosažení a udržení jaderné bezpečnosti a radiační ochrany. 
Aktuální právní úprava s doplněními v duchu návrhu 
věcného záměru zákona tento předpoklad naplňuje. 
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Účast veřejnosti podle Směrnice je zajištěna prostřednictvím 
společného územního a stavebního řízení včetně posuzování 
vlivů na ŽP (mezinárodní EIA) – nezaměňovat pojmy veřejnost 
– občan a obec.  
 
V případě občanů obcí je volené zastupitelstvo sice zástupcem 
politickým, nicméně s jasně definovanými úkoly jednání ve 
prospěch voliče, podobně jako ve vztahu zmocnitel – 
zmocněnec. V této souvislosti lze poukázat na ustanovení § 2 
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, podle něhož obec zejména pečuje 
o potřeby svých občanů a při plnění úkolů chrání též 
veřejný zájem, nebo na ustanovení § 35 téhož zákona, podle 
kterého do samostatné působnosti obce patří zejména 
záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů, obec vytváří 
podmínky pro uspokojování potřeb svých občanů, apod. 
 
Podle ustanovení § 16 zákona o obcích mají rovněž občané 
právo požadovat po zastupitelstvu obce informace a mají právo 
požadovat řešení, či projednání nějaké otázky, jakož i mají 
právo podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty. 
 
Občané mohou rovněž využít institutu místního referenda dle 
zákona č. 22/2004 Sb., i když problematická může být tato 
otázka ve vztahu k procesu vyhledání lokality pro HÚ forma 
referenda, tedy jednoduchá odpověď na jednoznačnou otázku.  
 
Nelze rovněž bagatelizovat institut ústního jednání a 
účastenství obcí, protože účastenství je přímo vázáno na 
možnost se jednání účastnit a požadovat coby účastník, aby 
takové jednání bylo veřejné (viz ustanovení § 49 odst. 3 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 
Stále je však třeba klást důraz na to, že obec zastupuje své 
občany a vyjadřuje jejich zájmy (viz výše). 
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Současně platí, že pokud obec jako účastník řízení vyjádří své 
připomínky, musí být tyto vypořádány v odůvodnění 
rozhodnutí.  
 
Ústní jednání tak bude nařízeno, které je sice neveřejné, ale 
pokud obec jako účastník řízení nenavrhne, aby bylo veřejné 
(vyhoví – pokud hrozí újma ostatním účastníkům, může se 
usnesením do spisu zamítnout). 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 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. 
 
Z tohoto důvodu je tedy navrhovaný způsob zapojení občanů 
do řízení o stanovení PÚ ZZZK a CHÚ ZZZK  jednoznačně 
nejefektivnější, než aby každý jednotlivý občan byl sám 
účastníkem těchto správních řízení. Navrhovaným 
postupem (obec jako účastník řízení) dojde k zapojení občanů 
do vedených řízení, přičemž postup správních orgánů při 
vedení řízení o stanovení průzkumných či chráněných území 
je stanoven zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění. 
 
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 
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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. 
 
Pokud by účastníkem vedeného řízení měl být každý jednotlivý 
občan – osoba s pobytem na území dané obce – pak: 

- podle § 35 správního řádu v řízeních, v nichž více 
účastníků uplatňuje shodný zájem, může správní orgán 
vyzvat účastníky, aby si v přiměřené lhůtě zvolili 
společného zástupce, příp. takového společného 
zástupce správní orgán ustanoví sám, aby zabránil 
vzniku průtahů v řízení. V důsledku toho pak občany 
bude v řízení zastupovat a za občany jednat 
společný zástupce, nebude jednat každý jediný 
občan.  

- podle § 144 správního řádu se s více než 30 účastníky 
vede řízení s velkým počtem účastníků, pro které platí 
některé procesní zvláštnosti, jako např. doručování 
veřejnou vyhláškou. 

 
Jako negativní důsledek řešení, kdy by každý jednotlivý občan 
byl sám účastníkem řízení, je možno zmínit, –že by 
permanentně hrozil nezákonný postup ze strany správního 
úřadu a zároveň obce či žadatele, kdy podle § 45 odst. 1 je 
účastník povinen označit další jemu známé účastníky. Podle § 
47 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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBPQBSHX5)



Stránka 57 (celkem 130) 

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 potencionálních 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. V případě řízení o 
stanovení PÚ ZZZK či CHÚ ZZZK je v této souvislosti otázkou, 
jaká hmotná práva či povinnosti obyvatel obce mohou být 
reálně dotýkána. Hypoteticky přicházejí do úvahy snad jen 
vlastníci nemovitostí (pozemků), na kterých by měly být 
v rámci průzkumu prováděny zásahy do zemského 
povrchu (tedy stanoveno PÚ ZZZK), potažmo pak vlastníci 
pozemků dotčených omezením vlastnických práv 
v důsledku stanovení CHÚ (tedy stanovení CHÚ ZZZK).     
  
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 
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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. Není možné očekávat, že správní 
orgán bude sledovat skutečnosti o tom, kdo se v obci nově 
narodil, kdo zemřel a kdo jsou jeho právní nástupci, kdo 
se přistěhoval, kdo zakoupil nějakou nemovitost a 
nastoupil do práv předchozího vlastníka, kdo se případně 
pouze účelově přihlásil k trvalému pobytu apod.  
 
Správní orgán by tak prakticky nedělal 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 
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konstrukci zvláštní úpravy správního řízení (zde tedy řízení o 
PÚ ZZZK a 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 PÚ ZZZK a 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. 
 
PÚ ZZZK navíc bude nutno stanovit vždy; jen tak SÚRAO získá 
informace potřebné pro další fáze procesu (tj. zejména pro 
stanovení CHÚ ZZZK), jak ostatně již ve věcech kasačních 
stížností podaných ze strany MŽP opakovaně konstatoval NSS 
(viz např. rozsudek NSS č. 9 As 121/2018 - 47). Může se 
dokonce stát, že žádná zákonem stanovená hranice nebude 
přijata. Ad absurdum by mohlo dojít k situaci, kdy i obce, 
vzdálené desítky kilometrů od HÚ, budou požadovat 
kompenzace, i když tímto nebudou nijak dotčeny (již jednou 
konstatováno Legislativní radou Vlády ČR). Z tohoto důvodu je 
i logické vázat na perimetr PÚ ZZZK. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
SMO ČR nesouhlasí s vypořádáním. 
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Z důvodu nouzového stavu byla komunikace k vypořádání 
připomínek vedena korespondenčně. Zástupci SMOČR se 
dne 17. dubna 2020 vyjádřili k vypořádání následovně: 
 
Připomínka SMO ČR primárně směřovala k úpravě procesu při 
výběru lokality a následným krokům a posílení pozice 
dotčených obcí. Ve své připomínce SMO ČR výslovně předložil 
i možné řešení legislativního procesu, a to: 
„V návrhu zákona, který byl ze strany SÚRAO a MPO 
připravován v roce 2011, bylo pro tento případ stanoveno, že 
rozhodnutí vlády o výběru lokality musí předcházet veřejné 
projednání v Senátu. Pokud nebude ze strany MPO 
akceptována preferovaná varianta nepřekonatelného 
stanoviska obce (veta), doporučujeme v další přípravě zákona 
sledovat tento model. Jsme přesvědčeni, že zapojení Senátu 
do rozhodování může být v paragrafovém znění návrhu 
popsáno takovým způsobem, aby nevzbuzovalo pochybnosti o 
ústavnosti navrhovaného řešení. Proces zužování a výběru 
lokality by měl být nakonec završen finálním rozhodnutím vlády 
(ve formě usnesení).“ 
Předkladatel v odůvodnění neakceptace této připomínky 
obsáhle a velmi kultivovaně rozebírá povahu správního řízení 
při účasti tisíců účastníků, tedy fyzických osob – občanů 
dotčených obcí, je ovšem třeba říci, že k tomuto směru 
připomínka SMO ČR nevedla.  
Akceptujeme precizní vysvětlení odmítnutí s tím, že na 
ukotvení legislativní pojistky ve formě projednání 
problematiky v Senátu ČR trváme.  
 
Po následné písemné komunikaci se obě strany shodly, že 
ve vypořádávání zůstává rozpor.  Stanovisko MPO 
k rozporu je následující:  
S ohledem na negativní dobrozdání LRV k tomuto návrhu (jako 
protiústavní) setrváváme na svém dosavadním stanovisku. 
Zároveň však je třeba konstatovat, že Senát, konkrétně jeho 
Podvýbor pro energetiku je o přípravě zákona o zapojení obcí, 
resp. procesu přípravy HÚ průběžně a detailně informován, mj. 
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formou vystoupení náměstka ministra průmyslu a obchodu na 
zasedání Podvýboru, setkání s ředitelem SÚRAO či formou 
průběžných konzultací se zainteresovanými senátory. Tento 
transparentní přístup, tj. detailní informování Senátu (a zároveň 
PSP) o jednotlivých krocích v rámci přípravy HÚ, bude vláda 
ČR / MPO pokračovat. 
 

4) Změna postavení obyvatel Požadujeme vyšší 

míru zapojení nejen obcí ale také obyvatel.  

Odůvodnění: 

Míra zapojení obcí a veřejnosti do procesu rozhodování 

o výběru lokality pro úložiště je naprosto nedostatečná. 

Je iluzorní tvrdit, že účast obcí a veřejné projednání v 

několika správních řízeních je tím nejúčinnějším 

způsobem zapojení do rozhodování. Jak řízení o 

stanovení průzkumného území, tak řízení o stanovení 

chráněného území a řízení o povolení záměru jsou tzv. 

řízení návrhová. Tedy pokud navrhovatel podá žádost ke 

konkrétní lokalitě a splní zákonné podmínky, musí mu 

úřad povolení vydat. Účast v řízení se tedy omezuje 

pouze na kontrolu zákonnosti předloženého návrhu. 

Účastník řízení má jen minimální šanci ovlivnit podobu 

návrhu na vydání povolení a žádnou šanci ovlivnit, zda 

bude v dané lokalitě žádost podána. Skutečně efektivní 

může být účast na rozhodování jen tehdy, pokud obce či 

veřejnost mohou ovlivnit podobu podávané žádosti a to, 

zda v dané lokalitě vůbec bude proces pokračovat. To lze 

zajistit jedině uložením povinnosti SÚRAO vyžádat si 

před zahájením řízení souhlas dotčených obcí. Obce ve 

svém stanovisku musí případně vycházet z výsledků 

místního referenda, pokud se koná. Na vydání 

stanoviska obce tedy musí být dostatečná lhůta k tomu, 

Neakceptováno. Vysvětleno. - ROZPOR 
 
Ve svém důsledku se prakticky jedná o právo veta, a to ještě 
apriorní, bez ohledu na to, jaké jsou místní podmínky či zda 
bude do práva vetující osoby vůbec zasahováno. Správní 
orgán ani soud se tak nedostane vůbec k otázce vážení zájmů, 
protože k řízení vůbec nedojde. 
 
Žadatel o rozhodnutí je standardně v pozici osoby 
svobodně nakládající se svými právy a zájmy, zatímco při 
uplatnění tohoto institutu by ani neměl možnost se pokusit 
svůj záměr nechat posoudit správním orgánem. Jeho právo 
by bylo zcela závislé na neomezeném rozhodnutí jiné osoby, 
aniž by té byly kladeny jakékoliv mantinely. Rovněž rozhodující 
orgán by byl zřejmě takovým souhlasem vázán, pakliže by 
vůbec bylo nějaké řízení zahájeno. 
 
Současně by takové právo nemělo žádnou analogii, neboť toto 
obcím nepřísluší ani při budování jiných zařízení nebo provozů 
na jejich území. Jako příklad lze uvést výstavbu dopravní, 
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 
elektronických komunikací, jak je předvídána v zákoně č. 
416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 
komunikací, tj. výstavba dálnic nebo silnic I. třídy, stavby a 
zařízení přenosové soustavy, přepravní soustavy, ropovodů a 
produktovodů, stavby výrobny elektřiny o celkovém 
instalovaném výkonu 100 MW a více, apod. 
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aby pokud je iniciováno místní referendum (první či 

opakované), mohly být jeho výsledky ve stanovisku 

zohledněny. Pokud nebude návrh připravovaného 

zákona obsahovat preferovanou variantu veta, musí být 

alespoň v případě nesouhlasného stanoviska obcí 

nastaven takový způsob jeho vypořádání, který zajistí 

jeho objektivní přezkum. Toho nelze dosáhnout jinak, 

než že se k němu vyjádří orgán veřejné moci s 

dostatečnou autoritou, který ale stojí mimo linii vládní 

exekutivy, jež se na přípravě HÚ podílí (v linii SÚRAO-

MPO-Vláda ČR), jak navrhuje předložený věcný záměr. 

Návrh zákona z roku 2011 řešil zapojení Senátu PČR. 

Doporučujeme tuto linii dále sledovat. 

Tato připomínka je zásadní. 

Pro úplnost je třeba zmínit, že takové právo rovněž nepřísluší 
ani účastníkům v procesech upravených dle stavebního 
zákona nebo zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) (dále také jen 
jako „zákon EIA“). Souhlas dotčeného vlastníka/účastníka 
není v těchto procesech konstruován jako nezbytný předpoklad 
(resp. nezbytný podklad) pro podání žádosti o realizaci 
záměru, ale pouze jako jedna ze skutečností, která je při 
hodnocení zkoumaného záměru posuzována, a to v ještě 
širších souvislostech s ostatními, právními předpisy 
chráněnými, veřejnými zájmy.  
 
Legislativní zásah, kterým by bylo vyhověno předmětné 
připomínce, by byl tak sto porušit princip rovnosti 
účastníků, neboť takové právo nepřísluší účastníkovi 
v žádném řízení zahajovaném na žádost, resp. na návrh jiného 
účastníka; taková právní úprava by byla nepochybně 
zhodnocena jako protiústavní a v dalším legislativním procesu 
odmítnuta. 
 
Tento postup je tak nepřípustný z obdobných důvodů, jako 
v případě absolutního veta vypořádaného výše v rámci 
připomínky č. 3. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
SMO ČR nesouhlasí s vypořádáním. 
 
Z důvodu nouzového stavu byla komunikace k vypořádání 
připomínek vedena korespondenčně. Zástupci SMOČR se 
dne 17. dubna 2020 vyjádřili k vypořádání následovně: 
 
SMO ČR již v několika po sobě jdoucích připomínkách vyjádřil, 
že v zásadě nepožaduje uplatnění práva veta pro dotčené 
obce, z tohoto pohledu je tedy vysvětlení neakceptace 
připomínky zavádějící.  
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Připomínkou SMO ČR také vyjádřil návrh možného postupu, a 
to zdůrazněním primární fáze rozhodování o výběru lokality pro 
HÚ. Skutečně efektivní může být účast na rozhodování jen 
tehdy, pokud obce či veřejnost mohou ovlivnit podobu 
podávané žádosti a to, zda v dané lokalitě vůbec bude proces 
pokračovat. To lze zajistit jedině uložením povinnosti SÚRAO 
vyžádat si před zahájením řízení souhlas dotčených obcí. 
V dalším procesu, jak exekutivním, tak legislativním již byla 
několikrát i legislativci uvažována kontrolní role Senátu ČR. 
Na připomínce trváme, jedná se o linii, která spojuje i 
ostatní výše uvedené a neakceptované zásadní 
připomínky, a která je pro obce, a tím i pro řádný a plynulý 
proces výběru vhodné lokality a vybudování HÚ, stěžejní. 
 
Po následné písemné komunikaci se obě strany shodly, že 
ve vypořádávání zůstává rozpor.  MPO trvá na vysvětlení a 
zároveň dodává:  
Kromě exekutivního rozhodnutí plně platí soudní přezkum (viz 
procesy v uplynulých letech), i když se v případě PÚ ZZZK 
jedná spíše o procesní záležitost, nikoliv výběr finální lokality, 
resp. výstavbu HÚ, v jejímž případě platí povinnost EIA, která 
stanovuje rovnoprávné postavení všem účastníkům. 
 
 

5) Kompenzace Požadujeme upravit návrh v této 

oblasti. 

Odůvodnění: 

Navržené kompenzace jsou pouze jednorázovým 

příspěvkem, jenž je vázán na podání žádosti o stanovení 

průzkumných území. Z návrhu není jasné, jak došel k 

paušální částce 1 mil. Kč. Stanovení výše kompenzací 

by se měla odvíjet od nějakého výpočtu, zohledňujícího 

rozsah zkoumaného území, rozsah prací atd. Poskytnutí 

kompenzace je definováno velmi účelově, je vázáno na 

podání žádosti o stanovení průzkumných území v období 

Neakceptováno. Vysvětleno. – ROZPOR 
 
Problematika jednorázového příspěvku byla z návrhu věcného 
záměru zákona před vložením do eKLEP vypuštěna – do 
meziresortního připomínkového řízení tak byl předán návrh 
věcného záměru zákona bez této problematiky.  
 
Důvodem pro tento postup byla především skutečnost, že tato 
problematika nemá přímou souvislost s ustanovením § 108 
odst. 4 atomového zákona, k jehož naplnění návrh věcného 
záměru zákona směřuje. Problematika jednorázového 
příspěvku bude řešena přímo úpravou atomového zákona a 
úpravou nařízení vlády č. 35/2017 Sb., kterým se stanoví 
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od roku 2017 do roku 2020, bez ohledu na to, zda bylo 

řízení o žádosti ukončeno rozhodnutím úřadu, či byla 

žádost vzata zpět. Návrh věcného záměru tak zjevně 

reaguje na chaotický postup státu při provádění 

geologických prací v posledních letech. Návrh věcného 

záměru nijak neřeší situaci, kdy stát bude pokračovat v 

trendu z posledních let – k zúžení počtu lokalit není podle 

něj nutné stanovit průzkumná území, potřebné 

geologické práce mohou být provedeny bez nich. V 

takovém případě by příspěvek nenáležel nikomu. V 

návrhu věcného záměru naopak chybí jakýkoliv pokus o 

nastavení systému kompenzací pro celý proces 

vyhledávání a výběru lokality pro úložiště, jeho 

povolování a provoz. Bez jasné perspektivy 

poskytovaných kompenzací (mimo jiné) si nemohou 

obce udělat představu o tom, co je čeká. Nastavení 

komplexního systému kompenzací by tak mělo být 

především v zájmu státu, pokud chce motivovat obce ke 

spolupráci na přípravě HÚ. Návrh věcného záměru 

stanovuje, že HÚ je stavbou ve veřejném zájmu. Takový 

návrh lze akceptovat jen tehdy, pokud bude návrh 

zákona definovat transparentní veřejný proces přípravy 

HÚ, jak je uvedeno v připomínkách výše. Záměr výstavby 

HÚ může být veřejným zájmem jen tehdy, pokud jeho 

příprava proběhne za efektivní účasti dotčených obcí a 

občanů, transparentním způsobem a za poskytnutí 

adekvátních kompenzací. Návrh zákona omezuje okruh 

dotčených obcí na obce, u nichž se alespoň část jejich 

území nachází v hranicích průzkumného území, 

stanoveného podle zákona o geologických pracích. Toto 

vymezení je neprosto nedostatečné, neboť nijak 

sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních 
odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla 
jejich poskytování, v platném znění. Tímto bude dosaženo co 
nejrychlejšího vyplacení stanovené částky. S ohledem na 
návrh ex post kompenzací za výzkumné práce MPO zároveň 
připomíná a deklaruje, že stát jedná v maximální možné míře 
dle principu péče řádného hospodáře s prostředky na 
jaderném účtu. S vědomím skutečnosti, že výstavba je ve 
veřejném zájmu, ale i s ohledem na význam akceptace výběru 
a výstavby úložiště stran dotčených obcí a jejich občanů, 
navrhne MPO rovněž zvýšení příspěvků z jaderného účtu 
podle § 117 odst. 1 písm. a) a b) atomového zákona 
 
Na uplatněnou připomínku dále dopadá ustanovení § 117 
atomového zákona. Podle ustanovení § 117 odst. 1 atomového 
zákona totiž náleží příspěvek z jaderného účtu obci, na jejímž 
katastrálním území je:  
a) stanoveno průzkumné území pro ukládání radioaktivního 
odpadu v podzemních prostorech,  
b) stanoveno chráněné území pro ukládání radioaktivního 
odpadu v podzemních prostorech,  
c) povoleno provozování úložiště radioaktivního odpadu.  
 
Atomový zákon tak upravuje finanční kompenzace pro 
jednotlivé etapy přípravy realizace HÚ. 
 
K problematice veřejného zájmu. V tomto ohledu ve zkratce 
odkazujeme na vypořádání připomínky MSP č. 10: 
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno, a z části 1.3.3. a 
z části 2.1. byla vypuštěna deklarace, že proces přípravy, 
výstavby, uvádění do provozu, provozu a uzavření úložišť 
radioaktivního odpadu, je veřejným zájmem, resp. že se 
uskutečňuje ve veřejném zájmu, původně zamýšlená 
v preambuli, resp. v úvodních ustanoveních, návrhu budoucího 
zákona. 
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nezohledňuje skutečnou vzdálenost intravilánů obcí od 

stavby HÚ.  

V návrhu zákona je tedy uvedeno, že obcím bude náležet 

jednorázový příspěvek z jaderného účtu ve výši 

1.000.000 Kč. O takový příspěvek může dle návrhu 

požádat obec, vzhledem k jejímuž katastrálnímu území 

byla v období ode dne 1.1.2017 do dne 31.12.2020 

podána Ministerstvu životního prostředí ze strany 

SÚRAO žádost o stanovení průzkumného území pro 

ukládání RAO, s tím, že žádost o příspěvek obec musí 

podat do tří měsíců od nabytí účinnosti nového zákona. 

V první řadě není zřejmé, proč by měl zákon zakotvovat 

konkrétní datum pro podání žádosti o poskytnutí 

příspěvku. Zákon jako obecná právní norma má 

obsahovat obecná práva a povinnosti, nikoliv konkrétní 

časová omezení. Dále není zřejmé, co by mělo nastat, 

pokud by žádost SÚRAO o stanovení průzkumného 

území byla podána například až po uplynutí tří měsíců od 

účinnosti nového zákona, kdy obce by již nebyly 

oprávněny o poskytnutí příspěvku požádat. Nadto 

vzhledem ke stavu legislativního procesu považujeme 

termín 31.12.2020 za nesplnitelný.  

Dále návrh žádným způsobem nezohledňuje etapizaci 

celého procesu výstavby HÚ. Příspěvky dotčeným obcím 

by měly být poskytovány vždy dle jejich účastenství v 

jednotlivých fázích procesu, kterými jsou vyhledávání a 

výběr lokality, povolování, výstavba a provoz HÚ. Z 

podstaty věci se fáze vyhledávání a výběru lokality bude 

účastnit více obcí, než fáze výstavby a provozu HÚ. Dále 

samotná fáze vyhledávání a výběru lokality by měla být 

rozdělena na jednotlivé etapy. Příspěvek by tedy měl být 

Předkladatel totiž respektuje závěry ustálené judikatury 
Ústavního soudu ČR, podle které by stanovení toho, co je ve 
veřejném zájmu, mělo být předmětem správního řízení. 
 
Ovšem s ohledem na skutečnost, že celý proces přípravy, 
výstavby, uvádění do provozu, provozu a uzavření úložišť 
radioaktivního odpadu, je bezpochyby strategickým projektem 
státu, a že samotná stavba hlubinného úložiště (dále jen „HÚ“) 
je stavbou mimořádného významu, bude tato skutečnost 
explicitně vyjádřena v důvodové zpráva návrhu budoucího 
zákona. Jelikož se bude jednat pouze o výkladovou pomůcku 
(telologická, případně historická metoda výkladu), zůstane 
nadále respektována ustálená judikatura Ústavního soudu ČR 
zmíněna výše.   
 
Důvodem pro zvolený postup je zejména, nikoliv však výlučně, 
skutečnost, že z doporučení nezávislé organizace OECD 
Nuclear Energy Agency (OECD/NEA) (dostupné na 
https://www.oecd-nea.org/rwm/public-documents/#one) 
vyplývá, že radioaktivní odpad může vznikat ze všech fází 
produkce energie z jádra a také z použití radioaktivních 
materiálů v průmyslu, medicíně, výzkumu, vzdělání a obraně. 
Všechen tento odpad musí být bezpečně uskladněn, aby byli 
ochráněni jak obyvatelé, tak i životní prostředí. Předmětné 
doporučení uznává silný mezinárodní konsenzus, že HÚ je 
nejlepší cesta pro zvládání velkého množství odpadu nebo 
vyhořelého jaderného paliva; je to technicky proveditelné 
a je to bezpečné jak pro současnost, tak i pro budoucí 
generace. HÚ také představuje eticky korektní přístup (při 
vzetí do úvahy současnou produkci radioaktivního odpadu), 
který bychom se měli snažit docílit nyní, úměrně vzhledem k 
situaci každého státu.  
 
Výše uvedené přejímá i Směrnice Rady 2011/70/EURATOM 
ze dne 19. července 2011, kterou se stanoví rámec 
Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s 
vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem (dále jen 
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poskytován pro každou fázi a etapu zvlášť, a vždy 

konkrétním dotčeným obcím. Pro vzdálenější fáze 

procesu (výstavba a provoz) by pak příspěvek měl být 

stanoven nikoliv pevnou částkou, ale koeficientem, který 

bude zohledňovat inflaci a aktuální vývoj.  

Tato připomínka je zásadní. 

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

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

 

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

 

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

 
V bodu 8.2 pak Koncepce uvádí, že skladování RAO a VJP 
na povrchu nevede k řešení této problematiky, když 
současně odkazuje na již výše citované ustanovení Směrnice 
a stávající českou právní úpravu, podle kterých je skladování 
radioaktivního odpadu (včetně dlouhodobého skladování) 
dočasným řešením, nikoli alternativou k uložení VJP.  
 
Podle bodu 8.4 Koncepce je pak v současné době ve světě 
všeobecně přijímáno, že uložení VJP či jeho zbytků po 
přepracování do HÚ je nejbezpečnějším způsobem jeho 
zneškodnění. 
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Z výše uvedeného pak jednoznačně vyplývá, že budování HÚ 
není nouzovou variantou konečné fáze nakládání 
s vysokoaktivním odpadem a VJP považovaným za odpad, ale 
dle obecně zastávaného názoru nejbezpečnější a 
nejudržitelnější alternativou v konečné fázi nakládání s 
vysokoaktivním odpadem a VJP považovaným za odpad. 
Současně pak platí, že ani dlouhodobé skladování RAO není 
alternativou k jeho uložení; jedná se o řešení dočasné. 
Přitom se nejedná jen o základní strategii ČR, ale o základní 
strategii členských států EURATOM (viz Směrnice) a o 
obecně světově uznávaný názor vůbec (viz výše), což 
dokladuje podobný postup členských zemí EU, jako je Finsko, 
Švédsko, Spolková republika Německo, Francie, Španělsko, 
Belgie a další i mimo EU, jako je Švýcarsko nebo Kanada. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že příprava, výstavba, uvádění do 
provozu, provoz a uzavření úložišť radioaktivního odpadu, má 
nejen strategický význam pro chod národního hospodářství 
a životní úroveň obyvatelstva, ale jeho narušení může být i 
příčinou obecného ohrožení (viz výše). V této souvislosti lze 
analogicky poukázat na důvodovou zprávu k ustanovení § 3 
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon), která uvádí, že (následuje citace): 
„Některé specifikované činnosti v energetickém odvětví mají 
nejen strategický význam pro chod národního hospodářství 
a životní úroveň obyvatelstva, ale jejich narušení může být i 
příčinou obecného ohrožení. Proto jsou tyto činnosti 
podřízeny zvláštnímu režimu stanovenému tímto 
zákonem.“ Prohlášení procesu přípravy, výstavby, uvádění 
do provozu, provozu a uzavření úložišť radioaktivního odpadu 
veřejným zájmem v důvodové zprávě návrhu budoucího 
zákona, tak plně koresponduje s výše uvedeným a právě 
z tohoto důvodu jsou tyto procesy podřízeny zvláštnímu 
režimu, což plně odpovídá nejen výjimečností tohoto procesu 
a stavby HÚ RAO vůbec, ale i jeho významu pro základní 
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bezpečnost státu, chod národního hospodářství, životní úroveň 
obyvatelstva a celkovou energetickou koncepci státu, co se 
využívání energie z jádra a ukončení palivového cyklu týče.  
 
Vybudování HÚ RAO pouze dokončuje proces výroby, přenosu 
a distribuce elektřiny, naznačený v energetickém zákoně a 
tímto prohlášeným za veřejný zájem. Je tedy logické, aby i tato, 
konečná, fáze palivového, resp. energetického cyklu, byla 
uskutečňována ve veřejném zájmu. Veřejný zájem lze 
v neposlední řadě odvodit i ze souvislosti uzavření palivového 
cyklu, který je předpokladem pro výstavbu nových jaderných 
zdrojů i součástí zajištění jaderné bezpečnosti, se základními 
bezpečnostními zájmy státu v oblasti jaderné energetiky 
vycházejících z Bezpečnostní strategie ČR, resp. podle 
usnesení vlády č. 485 z 8. července 2019 a usnesení vlády č. 
830 z 18. listopadu 2019. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
SMO ČR nesouhlasí s vypořádáním. 
 
Z důvodu nouzového stavu byla komunikace k vypořádání 
připomínek vedena korespondenčně. Zástupci SMOČR se 
dne 17. dubna 2020 vyjádřili k vypořádání následovně: 
 
Akceptujeme odůvodnění, že tato problematika nebyla 
zařazena do MPŘ při projednávání věcného návrhu zákona, 
nicméně připomínku považujeme za zcela zásadní a trváme 
na jejím zpracování v celém rozsahu v připravované 
legislativě k této problematice. 
 
Po následné písemné komunikaci se obě strany shodly, že 
ve vypořádávání zůstává rozpor. 
 

6) Harmonogram činností souvisejících s 

přijetím věcného záměru a následně zákona 

Požadujeme upravit návrh v této oblasti. 

Akceptováno částečně. 
 
V tomto ohledu se obcím vyjde vstříc, a to takto formulovaným 
závazkem: SÚRAO nepodá žádosti o stanovení PÚ ZZZK na 
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Odůvodnění: 

Diskuse o přijetí zvláštního zákona o zapojení dotčených 

obcí a občanů postrádají jakýkoliv smysl, pokud by se na 

rozhodnutí o zúžení počtu či výběr finální lokality tento 

zákon neaplikoval. Ze stávajících strategických 

dokumentů (Plán činnosti SÚRAO) vyplývá, že k tomuto 

rozhodnutí dojde předtím, než reálně návrh zákona 

projde legislativním procesem a nabude účinnosti. V 

takovém případě by ovšem pozbýval jakýkoliv smysl. 

Proto je základním, logickým a naprosto zásadním 

požadavkem, aby byl odložen proces dalšího výběru 

lokalit na dobu po vstupu diskutované právní úpravy v 

účinnost. Žádný právní předpis na úrovni ČR ani EU, 

žádná mezinárodní smlouva nenutí ČR k přijetí 

rozhodnutí o výběru lokality v termínech, které SÚRAO v 

současné době sleduje. Pokud má být obnoven 

partnerský vztah dotčených obcí, veřejnosti a státu ve 

věci HÚ, je přijetí zákona před pokračováním procesu 

výběru úložiště naprosto základním předpokladem. 

Návrh zákona obsahuje pouze dílčí změny zákonů, 

obsahující úpravu jednotlivých procesů, týkajících se 

vyhledávání a povolování HÚ. Tyto předpisy ovšem 

nejsou nijak vzájemně provázané, jednotlivé procesy 

nejsou na sebe navázané, nejsou vyřešeny sporné 

otázky. Již v předchozím návrhu věcného záměru 

zákona z roku 2016 bylo konstatováno, že dosavadní 

předpisy nezohledňují výjimečnost HÚ. HÚ je záměrem, 

který bude v dané lokalitě po řádově desetitisíce let, a 

tedy bude ovlivňovat mnoho budoucích generací ve 

velmi širokém okolí, kdy uložení paliva je krokem 

nezvratným. Proto by měla být procesu výběru lokality a 

čtyřech potenciálních lokalitách dříve než po nabytí účinnosti 
návrhu budoucího zákona nebo po 1. 1. 2023, podle toho, který 
z termínů nastane dříve. Na čtyřech dotčených lokalitách 
budou v mezičase probíhat pouze aktivity spojené s 
dlouhodobým monitoringem (např. vod) v souladu s požadavky 
MŽP/SÚJB. Pokud však SÚRAO obdrží souhlas se zahájením 
průzkumných prací od obcí, reprezentujících nadpoloviční 
počet obyvatel dané lokality, může podat žádost o stanovení 
PÚ ZZZK dříve.  
 
Ve zbytku neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Namítané skutečnosti vyplývají z dotčených právních předpisů. 
 
K provozování HÚ je nutné projít celou řadou procesů, jejichž 
výsledkem jsou různá rozhodnutí nebo jiné závazné výstupy, 
umožňující tuto činnost. Jedná se zejména o procesy podle 
zákona EIA a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon). Sektorově pak k těmto 
základním procesům přistupují další specifické procesy, jejichž 
účelem je ochrana zvláštních zájmů. K těm patří v případě HÚ 
postupy podle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ovšem 
také podle dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 61/1988 Sb., o 
hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, aj. 
Všechny tyto procesy a jejich výstupy jsou nezbytnou 
podmínkou k provozování HÚ. 
 
Vzájemné vztahy těchto procesů a jejich souslednost pak 
stanoví přímo uvedené právní předpisy. Klíčový je zejména 
zákon EIA, který v ustanovení § 5 výslovně uvádí, že 
posuzování zahrnuje zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení 
předpokládaných přímých a nepřímých významných vlivů 
provedení i neprovedení záměru na životní prostředí. Dále pak 
vyžaduje, aby se při posuzování záměru hodnotily vlivy na 
životní prostředí při jeho přípravě, provádění, provozování 
i jeho případné ukončení. Již z těchto formulací je zřejmé, 
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následného povolování výstavby věnovaná adekvátní 

pozornost. Z toho důvodu by měla být přijata komplexní 

úprava, která prováže jednotlivé procesy, odstraní 

všechny sporné otázky a zajistí účinnou účast dotčených 

obcí, jakož i veřejnosti, v průběhu vyhledávání vhodné 

lokality a následného povolování výstavby.     

Tato připomínka je zásadní. 

že EIA musí být provedena před jakýmkoliv jiným řízením, 
neboť se zabývá i pouhou přípravou záměru. Zásadní je 
také institut navazujících řízení, upravený v § 9b a násl. zákona 
EIA. Ten nejen svým názvem naznačuje, že jde o řízení 
následující až po EIA, ale zejména pravidlem stanoveným 
v § 9a odst. 3 zákona EIA, podle kterého je stanovisko (tj. 
výstup z EIA) podkladem pro vydání rozhodnutí v 
navazujících řízeních, jasně zakotvuje, že navazující řízení 
budou následovat až po provedení EIA. Mezi navazující 
řízení pak dle § 3 písm. g) tohoto zákona patří zejména řízení 
dle stavebního zákona, řízení dle horního zákona a jiná, 
výše zmíněná. Vzájemná souslednost EIA a stavebních či 
horních procesů je tedy legislativně přesně dána přímo 
zákonem o EIA. 
 
Co se týče rozhodnutí dle atomového zákona (např. 
povolení k umístění úložiště), ta jsou dle § 86 odst. 2 písm. 
b) stavebního zákona, ale i jiných jeho ustanovení, v pozici 
tzv. podkladových rozhodnutí, která jsou přikládána k 
žádosti o vydání územního rozhodnutí, potažmo 
stavebního povolení. Musí být tedy vydána před tím, než je 
proces podle stavebního zákona zahájen. Obdobné je to i v 
dalších fázích životního cyklu. 
 
Zvláštní legislativa tedy stanoví jednoznačně, jaké je řetězení 
správních procesů a jejich rozhodnutí nebo jiných výstupů 
(EIA-sektorové zákony-stavební zákon). I v tomto případě 
pak platí, že nelze přebírat právní úpravu z jiných právních 
předpisů duplicitně do tohoto zákona (se všemi důsledky 
uvedenými výše), proto také není tato otázka detailněji v 
návrhu věcného záměru zákona řešena. Setrvání na opačném 
názoru svědčí o nedostatečné znalosti dotčené právní úpravy. 
Je ovšem možné k problému přistoupit metodicky a dotčenou 
veřejnost informovat a poučovat o fungování celé soustavy 
správních procesů formou rad, poučení a konzultací. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
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SMOČR souhlasí s vypořádáním. 

7) Možnosti zapojení obcí a občanů Požadujeme, 

aby návrh zákona definoval širší okruh dotčených skupin, 

tedy obcí a jejich občanů, kteří se budou účastnit již i 

počátečních fází vyhledávání a výběru lokality pro 

výstavbu HÚ.   

Odůvodnění: 

V důsledku omezení na naplnění § 108 odst. 4 

atomového zákona se návrh omezuje pouze na úpravu 

tří správních řízení, což ale nepřináší efektivní úpravu 

celého procesu od zahájení vyhledávání vhodné lokality 

po samotné uložení RAO a provozování úložiště. Taková 

úprava je nedostatečná, neboť zákon by měl stanovit 

jasná a komplexní pravidla celého procesu a všech jeho 

fází, nikoliv pouze odstranit některé dílčí nedostatky, a to 

ještě nedostatečným způsobem (viz dále). Proto 

požadujeme, aby návrh zákona byl komplexní právní 

úpravou, která bude upravovat rovněž následující 

okruhy: 

1. zapojení obcí a veřejnosti nad rámec pouhé 

účasti ve správních řízeních, 

2. zakotvení procesu zužování a výběru lokalit do 

zákona, 

3. zakotvení odborných kritérií pro jednotlivé fáze 

procesu do zákona, 

4. definice kompenzací pro všechny fáze procesu 

zužování a výběru lokality, povolování a provozu stavby. 

5. vzájemné vazby a návaznosti týkající se 

jednotlivých správních řízení. 

Návrh zákona žádným způsobem nezohledňuje závěr 

Ministerstva průmyslu a obchodu, když v roce 2016 

Neakceptováno. Vysvětleno. – ROZPOR 
 
Tato připomínka souvisí obsahově s ostatními připomínkami 
SMO ČR, které byly vypořádány výše. Pro větší přehlednost 
textu si tak dovolujeme odkázat na vypořádání připomínek 
SMO ČR č. 2 – 6 uvedených výše. 
 
Nadto však pro úplnost k otázce komplexnosti právní úpravy 
doplňujeme, že kritéria pro zužování počtu v úvahu 
připadajících lokalit jsou již stanovena prováděcími předpisy 
k atomovému zákonu, jakož i v dalších právních předpisech. 
Z těchto předpisů je rovněž patrný i způsob hodnocení těchto 
kritérií, když vedoucím je kritérium bezpečnosti. 
 
Konkrétně lze jako příklad specifických právních úprav kritérií 
uvést, že povinnosti budoucích provozovatelů jaderných 
zařízení, včetně HÚ, při výběru lokalit, stanoví obecně § 47 
atomového zákona. Ten vyžaduje, aby každé území k umístění 
jaderného zařízení bylo posouzeno z hledisek jeho 
vlastností způsobilých ovlivnit jadernou bezpečnost, 
radiační ochranu, technickou bezpečnost, monitorování 
radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 
zabezpečení během životního cyklu jaderného zařízení a 
dopadu jaderného zařízení na jednotlivce, obyvatelstvo, 
společnost a životní prostředí. Toto posouzení přitom musí 
být provedeno ještě před výběrem konečné lokality, 
protože jeho provedení je předpokladem pro zahájení řízení 
o povolení k umístění jaderného zařízení dle § 9 odst. 1 
písm. a) atomového zákona. Totéž platí i pro EIA a řízení o 
umístění stavby, neboť ty lze také provést z povahy věci 
výlučně ke vztahu ke konkrétnímu území. 
 
Výsledky posouzení lokality dle atomového zákona musí 
být výslovně popsány v dokumentaci, která je 
předpokladem podání žádosti o povolení k umístění 
jaderného zařízení, konkrétně v zadávací bezpečnostní 
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předkládalo vládě první návrh věcného záměru zákona o 

zapojení obcí do výběru lokality hlubinného úložiště 

vysokoaktivních radioaktivních odpadů: „Lze shrnout, že 

právní předpisy nijak nezohledňují výjimečnost stavby 

hlubinného úložiště a neobsahují v tomto směru ohledně 

postavení obcí žádná zvláštní oprávnění.“. Ačkoliv tedy 

samo Ministerstvo průmyslu a obchodu v předchozí fázi 

přípravy zákona o zapojení obcí do výběru lokality HÚ 

konstatovalo, že současná právní úprava jednotlivých 

správních řízení pro vyhledávání, výběr lokality a 

povolování výstavby HÚ je nedostatečná, nový návrh 

zákona tento deficit žádným způsobem neodstraňuje, ale 

pouze upravuje některé dílčí body celého procesu.  

Dále v bodu b), týkajícím se řízení o stanovení 

průzkumného území pro geologický průzkum podle 

zákona o geologických pracích, je v závěru uvedeno, že 

v tomto řízení je požadavek na respektování zájmů obcí 

ve smyslu ust. § 108 odst. 4 atomového zákona naplněn, 

protože v zákoně je zakotveno účastenství obcí v tomto 

řízení. Návrh zákona přitom žádným způsobem 

nezohledňuje, že řízení o stanovení průzkumného území 

pro geologický průzkum je řízení návrhové, které se 

zahajuje na návrh žadatele. Žadatel pak při splnění 

zákonných podmínek má nárok na schválení žádosti.  

Ve které lokalitě se o stanovení průzkumných území 

žádá a jaké etapy a práce mají být prováděny, nebude 

obec jako účastník řízení schopna ovlivnit. Dále ust. § 40 

odst. 5 zákona o geologických pracích obsahuje výčet 

důvodů, pro které Ministerstvo životního prostředí žádost 

o stanovení průzkumného území zamítne. Nesouhlas 

obce přitom není důvodem pro zamítnutí. Jediným 

zprávě – viz část 1 písm. a) přílohy č. 1 atomového zákona. Na 
základě této dokumentace SÚJB rozhoduje o povolení 
umístění HÚ a bez ní, co do obsahu odpovídající 
požadavkům právních předpisů a poslednímu stavu vědy 
a techniky, nelze umístění povolit. 
 
Podrobnosti, tzn. charakteristiky území a kritéria a postupy 
jejich hodnocení, stanoví vyhláška č. 378/2016 Sb., o 
umístění jaderného zařízení. Ta výslovně vypočítává 
jednotlivé posuzované vlastnosti území, např. seismicitu, 
zlomy v zemské kůře, povodně, oběh podzemní vody apod., 
stanoví vzdálenosti, do kterých musí být vlastnosti posouzeny, 
a metody, jimiž musí být posouzeny. Vyhláška stanoví také 
vylučující parametry, při němž je umístění zařízení v území 
vyloučeno. Mimoto stanoví vyhláška v § 18 zvláštní 
požadavky na rozsah a způsob posuzování území k umístění 
HÚ, včetně posuzovaných vlastností území. Žadatel o povolení 
k umístění HÚ musí prokázat splnění příslušných legálních 
požadavků. V případě více potenciálních lokalit musí s 
využitím postupů podle vyhlášky zvolit tu z nich, která 
nejlépe vyhovuje stanoveným kritériím. Obecně je totiž 
atomovým zákonem vyžadováno, aby byla primárně zajištěna 
bezpečnost, a to odstupňovaným přístupem, ovšem při 
respektování stávající úrovně vědy a techniky a správné praxe. 
Model 4-2-1 je právně přípustnou metodou a má tak 
požadovaný právní základ. 
 
Jiné právní úpravy, zejména úprava územního řízení a EIA, 
stanoví odlišná, resp. specifická kritéria, ale principy jejich 
uplatnění jsou obdobné. Zároveň platí, že tyto právní úpravy 
nejsou vůči sobě ve vylučovacím vztahu, nýbrž se doplňují a 
řetězí – musí být tedy naplněny všechny. Nebylo by účelné 
ani legislativně vhodné tyto právní úpravy, které platí 
obecně pro stanovené záměry či stavby včetně HÚ, 
vyčleňovat specificky do návrhu věcného záměru zákona. 
Nevyhnutelně by tak vznikla duplicitní právní úprava, 
neboť stejná pravidla by obsahovaly různé právní 
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způsobem, jak efektivně ochránit zájmy obce, je tak 

zakotvit podmínku, že spolu s žádostí o stanovení 

průzkumného území pro geologický průzkum lokality HÚ 

musí žadatel předložit rovněž souhlas obce, na jejímž 

katastrálním území má být průzkumné území stanoveno, 

nebo výsledek procesu překonání nesouhlasného 

stanoviska obce. 

Požadujeme doplnění konstatování, že současná právní 

úprava nezohledňuje výjimečnost stavby HÚ a o 

doplnění závěru, že samotné účastenství obce v řízení o 

stanovení průzkumného území pro geologický průzkum 

nezaručuje účinné hájení zájmů obce. Vzhledem k tomu, 

že řízení o stanovení průzkumného území pro geologický 

průzkum podle zákona o geologických pracích je řízení 

návrhové, kdy nesouhlas obce není důvodem pro 

zamítnutí návrhu, není požadavek na respektování 

zájmů obcí dle ust. § 108 odst. 4 atomového zákona 

naplněn. 

Jak již bylo uvedeno, nesouhlasíme se závěrem, že 

právo veta obce by nemělo žádnou analogii, když v 

zahraničních právních úpravách právo veta v těchto 

případech není neobvyklé. Dále není zřejmé, proč by 

dohoda se všemi dotčenými obcemi měla být 

nerealistická. Jsme přesvědčeni, že pokud obce budou 

mít přístup ke všem potřebným informacím ohledně 

dalšího vývoje a možných kompenzací a budou vnímány 

jako partner při výběru lokality, je uzavření dohody 

reálnou variantou. A to zejména v případě, že bude 

navržena etapizace stanovení průzkumného území, kdy 

obce, které udělí souhlas v počáteční fázi, budou moci 

vyjádřit nesouhlas ve fázi následující.  

předpisy. Takový právní stav přispívá ke komplikovanosti 
právního řádu, jeho vnitřní nekonzistenci, výkladovým 
problémům a zvyšuje riziko neodůvodněných nerovností. 
Tomuto negativnímu jevu se snaží zabránit mj. čl. 46 
Legislativních pravidel vlády, dle nějž se do právního 
předpisu zpravidla nepřejímá ustanovení jiného právního 
předpisu (recepce); vhodnější je odkázat na ustanovení jiného 
právního předpisu formou normativního odkazu nebo v 
poznámce pod čarou. Lze předpokládat, že takový postup 
duplicitní úpravy by narazil v legislativních orgánech 
vlády. 
 
Jednoznačně vhodnější je řešení s využitím metodické 
podpory a vysvětlení vztahů příslušných právních úprav 
jednotlivým aktérům bez nutnosti vytváření sektorové, 
duplicitní a právně nepřípustné úpravy. 
 
Úprava postupu zužování počtu lokalit a výběr finální lokality je 
již v návrhu věcného záměru zákona obsažena. 
 
Současně je třeba uvést, že zvážení a vyhodnocení kritérií pro 
zúžení v úvahu připadajících lokalit je dle atomového zákona 
plně v působnosti SÚRAO, jako technické organizace státu, jež 
byla zřízena pro zajišťování činností spojených s ukládáním 
RAO a jejímž předmětem činnosti je, krom jiného, příprava, 
výstavba, uvádění do provozu, provoz a uzavření úložišť 
radioaktivního odpadu.  
 
Vyjádření k vypořádání. 
SMO ČR nesouhlasí s vypořádáním. 
 
Z důvodu nouzového stavu byla komunikace k vypořádání 
připomínek vedena korespondenčně. Zástupci SMOČR se 
dne 17. dubna 2020 vyjádřili k vypořádání následovně: 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBPQBSHX5)



Stránka 75 (celkem 130) 

V návrhu zákona je upravena povinnost SÚRAO vyžádat 

si vyjádření obce k záměru povolení provozování úložiště 

radioaktivního odpadu, které by SÚRAO předkládalo 

SÚJB jako přílohu žádosti o povolení provozování HÚ. 

Vyjádření obce bude dle návrhu pro SÚJB nezávazné. 

Tento návrh právní postavení obcí nijak nezlepšuje. V 

první řadě vyjádření obce nemá být pro SÚJB závazné. 

Navíc již současná právní úprava obcím nijak nebrání, 

aby SÚRAO zasílali svá nezávazná vyjádření. Rovněž 

platí, že SÚJB posuzuje pouze otázky jaderné 

bezpečnosti a nemůže jakkoliv zohledňovat jiné zájmy, a 

to ani ostatní zájmy dotčených obcí.  

Dle návrhu zákona by o zužování lokalit mělo rozhodovat 

MPO na návrh SÚRAO. V případě, že se MPO bude chtít 

odchýlit od návrhu SÚRAO, postoupí návrh vládě ČR, 

která o zúžení lokalit rozhodne svým usnesením. V 

návrhu vůbec není zakotveno účastenství obcí v tomto 

procesu. Požadujeme zakotvení etapizace výběru lokalit 

pro umístění HÚ. Dále považujeme za vhodné, aby 

nesouhlas obcí mohl být udělen ve více etapách. V 

případě, že obci bude právní úpravou garantováno, že 

může nesouhlas s HÚ vyjádřit v další etapě řízení, bude 

více ochotna souhlasit se zařazením do prvních fází 

vyhledávání lokality pro HÚ.  

Dále aby bylo zajištěno respektování zájmů obcí a jejích 

občanů prostřednictvím procesu EIA a navazujících 

řízení podle stavebního zákona, musí být stanovené 

jasné vazby mezi těmito správními řízeními.  

Tato připomínka je zásadní. 

V neakceptací této připomínky, jejíž význam je pro daný nový 
předpis stěžejní, předkladatel bohužel uvádí zavádějící 
odůvodnění.  
 
SMO ČR stále upozorňuje a trvá na argumentech uvedených 
jak v této, tak i výše uvedených připomínkách, přičemž 
požadujeme, aby návrh zákona byl komplexní právní úpravou, 
která bude upravovat rovněž následující okruhy, a to zejména:  

a) zapojení obcí a veřejnosti nad rámec pouhé účasti ve 

správních řízeních, 

b)  zakotvení procesu zužování a výběru lokalit do zákona, 

c) zakotvení odborných kritérií pro jednotlivé fáze procesu do 

zákona, 

d) definice kompenzací pro všechny fáze procesu zužování a 

výběru lokality, povolování a provozu stavby, 

e) vzájemné vazby a návaznosti týkající se jednotlivých 

správních řízení. 

  
Na těchto principech trváme a je třeba uvést, že nejsou 
v daném právním předpise nikterak zpracovány, ani 
navrhovány.  
 
Při řádném ošetření námi vytýkaných otázek, postupů a 
procesů budou mít nejen dotčené obce, ale i ostatní strany 
procesu větší právní jistotu ve fungování procesů, které jsou na 
tuto problematiku navázány, a i přes citlivost této problematiky 
a její závažnost do budoucna a technologickou složitost, bude 
moci být celý proces realizován.  
 
Po následné písemné komunikaci se obě strany shodly, že 
ve vypořádávání zůstává rozpor.  MPO trvá na vypořádání 
a zároveň dodává:  
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Je nutné upozornit, že z pohledu MPO je právní jistota daná již 
současnou legislativou, což mj. opakovaně vyjadřujeme ve 
věcném záměru i vypořádání připomínek. 

8) Projednání s občany 

Požadujeme dát předložený návrh do souladu s platnou 

legislativou a níže uvedenými požadavky. 

Odůvodnění: 

Ohledně zapojení občanů dotčených obcí je v návrhu 

uvedeno, že zapojení občanů dotčených obcí bude 

zajištěno tím, že Ministerstvu životního prostředí bude 

uloženo, aby v průběhu řízení o stanovení průzkumného 

území nařídil ústní jednání. V návrhu pak není žádným 

způsobem upraveno, jaká práva budou mít občané 

dotčených obcí, pouze návrh odkazuje na principy 

správního řádu. Taková úprava je zcela nedostatečná. 

Správní řád obecně stanoví, že ústní jednání je 

neveřejné, a účastní se ho jen účastníci řízení (což dle 

návrhu zákona občané obce nejsou). Pokud má být ústní 

jednání veřejné, musí to zákon stanovit. Ani samotné 

veřejné ústní jednání nezaručuje zapojení veřejnosti, 

protože pouhé veřejné ústní jednání nedává občanům 

obce možnost se k projednávaným otázkám jakkoliv 

vyjadřovat. Pouze výslovným zakotvením práv občanů 

dotčených obcí (např. podávat námitky/připomínky) tak 

může být zajištěno zapojení občanů obce do příslušného 

správního řízení. Požadujeme tedy zakotvit práva 

občanů obce v tomto správním řízení, když pouhé 

nařízení ústního jednání žádná práva občanům 

nezajišťuje. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Účast veřejnosti podle Směrnice je v principu zajištěna 
prostřednictvím společného územního a stavebního řízení 
včetně posuzování vlivů na ŽP (mezinárodní EIA) – 
nezaměňovat pojmy veřejnost – občan a obec.  
 
V případě občanů obcí je volené zastupitelstvo sice zástupcem 
politickým, nicméně s jasně definovanými úkoly jednání ve 
prospěch voliče, podobně jako ve vztahu zmocnitel – 
zmocněnec. V této souvislosti lze poukázat na ustanovení § 2 
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, podle něhož obec zejména pečuje 
o potřeby svých občanů a při plnění úkolů chrání též 
veřejný zájem, nebo na ustanovení § 35 téhož zákona, podle 
kterého do samostatné působnosti obce patří zejména 
záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů, obec vytváří 
podmínky pro uspokojování potřeb svých občanů, apod. 
 
Podle ustanovení § 16 zákona o obcích mají rovněž občané 
právo požadovat po zastupitelstvu obce informace a mají právo 
požadovat řešení, či projednání nějaké otázky, jakož i mají 
právo podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty. 
 
Občané mohou rovněž využít institutu místního referenda dle 
zákona č. 22/2004 Sb., i když problematická může být tato 
otázka ve vztahu k procesu vyhledání lokality pro HÚ forma 
referenda, tedy jednoduchá odpověď na jednoznačnou otázku.  
 
Nelze rovněž bagatelizovat institut ústního jednání a 
účastenství obcí, protože účastenství je přímo vázáno na 
možnost se jednání účastnit a požadovat coby účastník, aby 
takové jednání bylo veřejné (viz ustanovení § 49 odst. 3 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 
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Stále je však třeba klást důraz na to, že obec zastupuje své 
občany a vyjadřuje jejich zájmy (viz výše). 
 
Současně platí, že pokud obec jako účastník řízení vyjádří své 
připomínky, musí být tyto vypořádány v odůvodnění 
rozhodnutí.  
 
Ústní jednání tak bude nařízeno, které je sice neveřejné, ale 
pokud obec jako účastník řízení nenavrhne, aby bylo veřejné 
(vyhoví – pokud hrozí újma ostatním účastníkům, může se 
usnesením do spisu zamítnout). 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 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.  
 
Z tohoto důvodu je tedy navrhovaný způsob zapojení občanů 
do řízení o stanovení PÚ ZZZK a CHÚ ZZZK  jednoznačně 
nejefektivnější, než aby každý jednotlivý občan byl sám 
účastníkem těchto správních řízeních. Navrhovaným 
postupem (obec jako účastník řízení) dojde k zapojení občanů 
do vedených řízení, přičemž postup správních orgánů při 
vedení řízení o stanovení průzkumných či chráněných území 
je stanoven zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění. 
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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. 
 
Pokud by účastníkem vedeného řízení měl být každý jednotlivý 
občan – osoba s pobytem na území dané obce – pak: 

- podle § 35 správního řádu v řízeních, v nichž více 
účastníků uplatňuje shodný zájem, může správní orgán 
vyzvat účastníky, aby si v přiměřené lhůtě zvolili 
společného zástupce, příp. takového společného 
zástupce správní orgán ustanoví sám, aby zabránil 
vzniku průtahů v řízení. V důsledku toho pak občany 
bude v řízení zastupovat a za občany jednat 
společný zástupce, nebude jednat každý jediný 
občan.  

- podle § 144 správního řádu se s více než 30 účastníky 
vede řízení s velkým počtem účastníků, pro které platí 
některé procesní zvláštnosti, jako např. doručování 
veřejnou vyhláškou. 

 
Jako negativní důsledek řešení, kdy by každý jednotlivý občan 
byl sám účastníkem řízení vedeného před MŽP, je možno 
zmínit, že by permanentně hrozil nezákonný postup ze 
strany správního úřadu a zároveň obce či žadatele, kdy 
podle § 45 odst. 1 je účastník povinen označit další jemu 
známé účastníky. Podle § 47 je správní orgán povinen o 
zahájeném řízení uvědomit bez zbytečného odkladu všechny 
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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 jasně definovat okruh potencionálních 
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. V případě řízení o 
stanovení PÚ ZZZK či CHÚ ZZZK je v této souvislosti otázkou, 
jaká hmotná práva či povinnosti obyvatel obce mohou být 
reálně dotýkána. Hypoteticky přicházejí do úvahy snad jen 
vlastníci nemovitostí (pozemků), na kterých by měly být 
v rámci průzkumu prováděny zásahy do zemského 
povrchu (tedy stanoveno PÚ ZZZK), potažmo pak vlastníci 
pozemků dotčených omezením vlastnických práv 
v důsledku stanovení CHÚ (tedy stanovení CHÚ ZZZK).     
  
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 
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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. Není možné očekávat, že správní 
orgán bude sledovat skutečnosti o tom, kdo se v obci nově 
narodil, kdo zemřel a kdo jsou jeho právní nástupci, kdo 
se přistěhoval, kdo zakoupil nějakou nemovitost a 
nastoupil do práv předchozího vlastníka, kdo se případně 
pouze účelově přihlásil k trvalému pobytu apod.  
 
Správní orgán by tak prakticky nedělal 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 
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konkrétních právech či povinnostech konkrétně určené 
osoby. Bylo by absurdní vytvářet takovou právní 
konstrukci zvláštní úpravy správního řízení (zde tedy řízení o 
PÚ ZZZK a 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 PÚ ZZZK a CHÚ ZZZK tyto požadavky 
naplňuje a je tedy jednoznačně nejefektivnější. Současně 
platí to, co je již výše uvedeno, totiž že účast veřejnosti je 
v principu zajištěna prostřednictvím společného územního 
a stavebního řízení. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
SMOČR souhlasí s vypořádáním. 
 

Úřad vlády České 
republiky – odbor 
kompatibility 
(ÚVČR-KOM) 

Vloženo do eKLEP dne 15. 1. 2020 pod č. j. 42480/2019-UVCR 

Směrnice 2011/70/EU, kterou předkladatel v materiálu 

zmiňuje, obsahuje ustanovení o za-pojení veřejnosti, a to 

zejména ve svém čl. 10.  Uvedený článek je vykazován 

již jako plně implementovaný do právního řádu ČR. Je 

nicméně otázkou, jak se povinností uvedených v tomto 

článku dotýká předložený návrh. Jak uvádíme níže, jsou 

některá vyjádření věcného záměru zákona nejasná. 

K řízení o povolení provozování hlubinného úložiště (část 

1.2.6. d) ve spojení s částí 1.3.2.3 návrhu): 

Akceptováno. Upraveno.  
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno a v části 1.2.1. byl 
stávající odstavec řešící danou problematiku vypuštěn a 
nahrazen novým odstavcem tohoto znění: 
 
„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 se respektování zájmů 
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 Předkladatel na jedné straně, když definuje 

problémy stávající úpravy, tvrdí, že „s výjimkou řízení o 

stanovení chráněného území…nelze ani v jednom ze 

zbývajících dvou případů (tedy ani v případě řízení o 

povolování úložiště) hovořit o přímé právní úpravě 

respektování zájmů občanů zmíněných dotčených 

obcí…“ (str. 6), zatímco dále v materiálu uvádí, že 

„respektování zájmů obcí a jejich občanů je dále při 

povolování provozování úložiště zajištěno 

prostřednictvím procesu EIA a navazujících řízení, 

zejména podle stavebního zákona“ (str. 22).  

 

Požadujeme tak vyjasnit, zda již stávající právní úprava 

poskytuje v předmětné části řízení směřujícího k výběru 

lokality pro ukládání radioaktivního dopadu dostatečné 

mechanismy a postupy k zajištění ochrany zájmů 

dotčené veřejnosti a občanů dotčených obcí. Pokud by 

takové mechanismy a postupy nebyly dostatečné, bylo 

by nutné je do návrhu dopracovat. 

Tato připomínka je zásadní. 

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.“ 
 
Současně byly odstraněny vzájemné vnitřní rozpornosti mezi 
ostatními a ve svém důsledku navazujícími částmi návrhu 
věcného záměru zákona. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
ÚVČR-KOM souhlasí s vypořádáním. 

K řízení o stanovení chráněného území (část 1.2.6. c) ve 

spojení s částí 1.3.2.2 návrhu): 

 

Akceptováno. Upraveno.  
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 V souvislosti s navrhovaným doplněním 

účastenství obcí v řízení o stanovení chráněného území 

upozorňujeme na rozpor v tvrzeních uvedených v 

předmětných částech návrhu. V části 1.2.6. c) návrhu 

(str. 18) předkladatel uvádí, že chybí přímá právní úprava 

zapojení občanů obcí do řízení (a to i přes zakotvení 

ústního jednání), zatímco v části 1.3.2.2. návrhu (str. 21) 

uvádí, že ústním jednáním je naplněno zapojení občanů 

do řízení (v návaznosti na § 17 odst. 3 horního zákona), 

přičemž je navíc v témže odstavci konstatováno, že 

mechanismus zapojení občanů v řízení je věcným 

záměrem upravován resp. rozšiřován. Požadujeme tedy 

vysvětlit, zda předkladatel považuje platnou právní 

úpravu týkající se zapojení občanů do řízení o stanovení 

chráněného území za dostatečnou, nedostatečnou nebo 

chybějící, případně co přesně bude upraveno/rozšířeno. 

Předložený text návrhu je tedy v tomto smyslu 

rozporuplný a nevyplývá z něj, jakým způsobem by měl 

„upravovat resp. rozšiřovat“ mechanismus zapojení 

občanů v předmětném řízení. 

Tato připomínka je zásadní. 

Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno a v části 1.2.1. byl 
stávající odstavec řešící danou problematiku vypuštěn a 
nahrazen novým odstavcem tohoto znění: 
 
„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 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.“ 
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Současně byl v části 1.2.1., 1.3.2.1 a části 1.3.2.2 objasněn 
mechanismus zapojení občanů v řízení o stanovení PÚ ZZZK 
a v řízení o stanovení CHÚ ZZZK. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
ÚVČR-KOM souhlasí s vypořádáním. 

Ministerstvo vnitra 
(MV) 

Vloženo do eKLEP dne 16. 1. 2020 pod č. j. MV-184590 

1) Obecně – k návrhu jako celku: 

Deklarovaným cílem navrhovaného zákona je dle 

předkladatele naplnění § 108  

odst. 4 atomového zákona (zákon č. 263/2016 Sb.). 

Podle zmíněného ustanovení má zvláštní zákon stanovit 

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. 

 Věcný záměr zákona, jehož přijetí je 

předpokládáno citovaným ustanovením, byl projednáván 

již v roce 2016. Legislativní rada vlády tehdy navrhla 

vrátit věcný záměr k přepracování (srov. stanovisko ze 

dne 15. prosince 2016, č. j. 1397/16). Kromě jiného 

vytýkala návrhu věcného záměru, že se soustředí 

výlučně na problematiku zapojení obcí do výběru lokality 

hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních 

odpadů, aniž by se zabýval možností širší zákonné 

úpravy zahrnující také atomovým zákonem 

předpokládanou úpravu postupu při stanovení 

průzkumného území pro ukládání radioaktivního odpadu  

Akceptováno. Doplněno a vysvětleno. 
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno a v části 1.2.1 
návrhu věcného záměru zákona byla doplněna analýza i 
dalších variant řešení a bylo doplněno zdůvodnění, proč tyto 
jiné varianty nejsou dále zvažovány. 
 
Dále je k vysvětlení této připomínky třeba uvést, že v návrhu 
věcného záměru zákona  uvedené skutečnosti - tj., že 
jednotlivé postupy směřující k vybudování HÚ jsou již upraveny 
ve zmíněných právních předpisech – již jednou konstatovala 
Meziresortní expertní skupina ve své zprávě/výstupu na Vládu 
ČR: „Expertní skupina tedy vyšla ze základní premisy, že 
pokud ustanovení § 108 odst. 4 atomového zákona obsahuje 
nenormativní odkaz na zvláštní zákon upravující určité 
postupy, pak je třeba (při neexistenci takovéhoto zvláštního 
zákona upravujícího tyto postupy speciálně pro hlubinné 
úložiště) vycházet z obecné právní úpravy obsažené v zákoně 
o geologických pracích, v horním zákoně a v atomovém 
zákoně (popřípadě jakéhokoliv dalším předpisu, který by tuto 
problematiku v budoucnu upravil). V této souvislosti bylo tedy 
jednotlivým rezortům zadáno, aby provedly screening 
stávajících právních předpisů v jejich gesci, které mohou mít 
relevanci k § 108 odst. 4 atomového zákona. Konkrétně se 
měly jednotlivé rezorty zaměřit na tyto okruhy: (1) Je třeba v 
souvislosti s novým atomovým zákonem a jeho § 108 a s 
usnesením vlády měnit zákony v působnosti oslovených 
rezortů?, (2) Pokud ano, jaké stávající zákony je třeba 
měnit? Jak by bylo třeba modifikovat stávající zákony v 
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v podzemních prostorech či postupu při povolování 

provozování úložiště radioaktivního odpadu. 

 Nyní předkládaný návrh věcného záměru na 

základě analýzy stávající právní úpravy dospívá k 

závěru, že kromě postupu, jak zajistit respektování zájmů 

obcí, kterým náleží příspěvek z jaderného účtu dle § 117 

odst. 1, a jejich občanů v těchto procesech, jsou okruhy 

otázek vyjmenované v § 108 odst. 4 atomového zákona 

upraveny dostatečně již  

ve stávajících právních předpisech (zákon o 

geologických pracích, horní zákon, stavební zákon atd.).  

 Od definice problému se pak odvíjí zvažované 

varianty řešení, tj. nulová varianta  

a varianta přijetí navržené úpravy. Máme za to, že takové 

pojetí je příliš zjednodušující. Předkladatel se totiž 

dostatečně nezabývá tím, že § 108 odst. 4 atomového 

zákona předpokládá komplexní úpravu otázek 

souvisejících s ukládáním radioaktivního odpadu. Z 

předpokládaných oblastí úpravy se návrh věcného 

záměru zaměřuje pouze  

na problematiku zapojení obcí. Máme za to, že 

komplexní úprava by měla být uvedena minimálně jako 

jedna z uvažovaných variant, tj. neměla by být vyloučena 

již v rámci definice problému. I v případě, že se 

předkladatel domnívá, že ostatní oblasti jsou upraveny 

dostatečně již ve stávající legislativě, je jistě 

představitelné, že komplexní úprava by mohla přinést 

jisté benefity (přehlednost právní úpravy, větší 

provázanost jednotlivých procesů atp.). Výhody a 

nevýhody takového řešení by tedy měly být poměřovány 

případě přípravy lex specialis?, (3) Pokud ne, splňují již 
stávající zákony v současnosti požadavky § 108 a jak?  
 
Na následujících zasedáních expertní mezirezortní 
skupiny rezorty prezentovaly svá stanoviska, z nichž 
jednoznačně vyplynulo, že stávající právní úprava je 
v kontextu § 108 odst. 4 atomového zákona č. 263/2016 Sb. 
dostačující a není třeba její úprava.“ 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MV souhlasí s vypořádáním. 
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s ostatními variantami, které jsou založeny na parciální 

úpravě jednotlivých otázek v různých zákonech. 

Doporučujeme proto v materiálu blíže popsat, jaký by měl 

být rozsah právní úpravy obsažené v zamýšleném 

speciálním zákoně, a v tomto směru zvážit, zda by nebylo 

vhodnější namísto důsledného dodržení požadavku § 

108 odst. 4 atomového zákona  

na vydání zvláštního zákona zvolit cestu novelizace 

jednotlivých relevantních zákonů (toto řešení by si 

vyžádalo i přepracování či vypuštění zmíněného 

ustanovení atomového zákona). Obě možnosti mají své 

výhody i nevýhody, měly by ale jistě být v rámci věcného 

záměru analyzovány. 

Tato připomínka je zásadní. 

2) K části 1.3. Návrh variant řešení, identifikace a 

vyhodnocení nákladů a přínosů  

 Domníváme se, že předkladatel by se měl v 

obecné rovině zabývat tím, co se rozumí spojením 

„postup, jak zajistit respektování zájmů obcí, kterým 

náleží příspěvek z jaderného účtu dle § 117 odst. 1, a 

jejich občanů“. Tedy jaká míra participace je žádoucí, aby 

mohlo být konstatováno, že jsou zájmy obcí a jejich 

občanů respektovány. Od toho se může odvíjet několik 

možných variant řešení s tím, že by mělo být podrobněji 

vysvětleno, proč v tom kterém procesu má být obci a 

občanům přiznán určitý rozsah práv, zatímco v jiném 

procesu je rozsah přiznaných práv odlišný. Úvahy o 

rozdílné míře participace pak mohou předkladatele vést 

k úvahám o více variantních řešeních. V této souvislosti 

upozorňujeme, že jedinou navrhovanou variantu (oproti 

nulové variantě) považujeme za příliš reduktivní. 

 Akceptováno. Doplněno a vysvětleno. 
 
Tato připomínka je obsahově totožná jako připomínka MV č. 
1. Z tohoto důvodu a pro větší přehlednost tohoto materiálu 
odkazujeme na vypořádání připomínky MV č. 1 výše. 
 
Na vysvětlenou uvádíme, že součástí upravené části 1.2.1 
návrhu věcného záměru zákona je (byla doplněna) rovněž 
analýza spojení „postup, jak zajistit respektování zájmů obcí, 
kterým náleží příspěvek z jaderného účtu dle § 117 odst. 1, a 
jejich občanů“, jakož i analýza nastoleného problému, jaká 
míra participace je žádoucí, aby mohlo být konstatováno, že 
jsou zájmy obcí a jejich občanů respektovány.  
 
Vyjádření k vypořádání. 
MV souhlasí s vypořádáním. 
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Tato připomínka je zásadní. 

3) K části 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 

 V části 1.3.2.1. předkladatel konstatuje, že si lze 

jen obtížně představit efektivnější způsob, jak zajistit 

respektování zájmů obcí, než je zajištění jejich 

účastenství v řízení (účastenství předpokládá již stávající 

úprava v zákoně o geologických pracích). Sám ale uvádí 

jako příklad silnějšího postavení přiznání práva veta, 

které ale odmítá (s ne zcela přesvědčivým odůvodněním, 

neboť ukládání radioaktivního odpadu je s ohledem na 

svou povahu jen obtížně srovnatelné s jinými druhy 

záměrů). Pro předkladatele v této části je tedy patrně 

„respektováním zájmů“ taková forma účasti, která 

umožňuje obci účastnit se řízení, uplatňovat své 

připomínky bez povinnosti správního orgánu těmto 

připomínkám vyhovět  

a možnost bránit se proti výsledku procesu opravným 

prostředkem. 

Obecně lze vyjádřit přesvědčení, že samotné účastenství 

je spíše prostředkem zajištění participace a poskytnutí 

prostoru k přednesení argumentace všech relevantních 

dotčených subjektů, nikoli však nezbytně zajištění 

respektování jejich zájmů. Naopak z povahy věci v řadě 

správních řízení dochází k poměřování různých zájmů s 

tím, že převážit může pouze jeden z nich. Možnost 

uvažovat i o silnějším postavení obcí dokládá například 

návrh věcného záměru zákona o zapojení obcí do výběru 

lokality hlubinného úložiště vysokoaktivních 

Akceptováno. Doplněno a vysvětleno. 
  
Předmětné připomínce bylo zcela vyhoveno a v části 1.3.2.1 a 
1.3.2.2 bylo doplněno odůvodnění, jež konkretizuje, jak budou 
respektovány zájmy občanů ve smyslu § 108 odst. 4 
atomového zákona. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MV souhlasí s vypořádáním. 
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radioaktivních odpadů předložený vládě v roce 2016, 

který počítal s podstatně robustnějším systémem 

ochrany zájmů dotčených obcí, když měl být vyžadován 

jejich souhlas s umístěním úložiště radioaktivního 

odpadu na jejich území, přičemž případný nesouhlas 

mohl překonat Senát. Domníváme se, že není možné 

paušálně odmítnout úvahy o tom, že by obcím mohly být 

svěřeny účinnější nástroje než pouze účastenství v 

relevantních řízeních.   

 K zapojení občanů předkladatel uvádí, že 

příslušnému orgánu bude uloženo, aby nařídil ústní 

jednání, a dále že návrh věcného záměru (zřejmě se má 

na mysli návrh zákona) pak současně upraví, resp. 

rozšíří, mechanismus zapojení občanů v řízení o 

stanovení průzkumných území pro zvláštní zásah do 

zemské kůry, a to zejména v souladu s principy 

správního řadu. Takové konstatování považujeme za 

příliš obecné a nic nevypovídající o věcném řešení účasti 

občanů. Požadavek na nařízení ústního jednání nadto 

nemá bezprostřední souvislost s účastí občanů, pokud 

občané nejsou účastníky řízení (odůvodnění na straně 

25 návrhu věcného záměru opírající se o to, že obec 

zastupuje své občany, je zavádějící, neboť v takovém 

případě by zákonodárce mohl v § 108 odst. 4 zmínit 

pouze obce a nikoliv občany). I v případě nařízeného 

veřejného ústního jednání nepovede taková úprava bez 

dalšího „k respektování zájmů“ občanů. Informování 

občanů bez umožnění uplatňovat k návrhu věcného 

řešení připomínky, které musí být vypořádány, totiž 

nepředstavuje žádné relevantní záruky, že k zájmům 

občanů bude jakkoliv přihlíženo (že budou 
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respektovány). Požadujeme proto ve věcném záměru 

konkretizovat, jak se budou občané moci účastnit daného 

postupu. 

Tato připomínka je zásadní. 

4) K části 1.3.2.2. Návrh věcného řešení zapojení obcí 

a jejich občanů při stanovení chráněného území pro 

ukládání radioaktivního odpadu v podzemních 

prostorech 

Návrh věcného záměru předpokládá v případě stanovení 

chráněného území pro ukládání radioaktivního odpadu v 

podzemních prostorech, že návrh zákona (k němuž je 

návrh věcného záměru zpracován) rozšíří účastenství v 

tomto procesu i na obce, na jejichž katastrálním území 

má být chráněné území stanoveno. 

V této souvislosti poukazujeme na nesystémový přístup, 

kdy účastenství obce v řízení o stanovení průzkumného 

území bude upraveno v zákoně o geologických pracích 

(kde je upraveno řízení jako takové), zatímco účastenství 

obce v řízení o stanovení chráněného území bude 

upraveno ve zvláštním zákoně (tj. nikoliv v horním 

zákoně, kde je upraveno řízení jako takové). Tato 

připomínka souvisí s obecnou připomínkou týkající se 

komplexnosti, respektive nekomplexnosti připravované 

úpravy. Předkladatel podle našeho názoru není v tomto 

ohledu konzistentní a měl by zvolit jedno řešení, tj. buď 

upravovat účastenství speciálně v připravovaném návrhu 

zákona, nebo upravovat účastenství v obecných 

zákonech.  V každém případě by však měl zvolené řešení 

uplatnit u všech dotčených postupů. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Doplněno a vysvětleno 
  
Předmětné připomínce bylo zcela vyhoveno a v části 1.3.2.2 
návrhu věcného záměru zákona a byla doplněna argumentace, 
která vysvětluje zvolené řešení. 
 
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. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MV souhlasí s vypořádáním. 
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5) K části 1.3.2.2. Návrh věcného řešení zapojení obcí 

a jejich občanů při stanovení chráněného území pro 

ukládání radioaktivního odpadu v podzemních 

prostorech 

K formě účasti občanů uplatňujeme stejnou připomínku 

jako k části 1.3.2.1. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Doplněno a vysvětleno. 
 
Z důvodu uvedeného MV ČR, totiž, že předmětná připomínka 
je stejná, jako připomínka uplatněná MV ČR k části 1.3.2.1, 
dovolujeme si, pro větší přehlednost, odkázat na vypořádání 
připomínky č. 4 uvedené výše. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MV souhlasí s vypořádáním. 

6) K části 1.3.2.3. Návrh věcného řešení zapojení obcí 

a jejich občanů při povolování úložiště 

V případě povolování provozování úložiště předkladatel 

předpokládá již nižší míru participace obcí, tj. nebude se 

jednat o účastenství, ale obec bude v podstatě dotčeným 

orgánem, který bude poskytovat (nezávazné) vyjádření, 

které bude podkladem pro vydání rozhodnutí. S 

participací občanů se při povolování úložiště zřejmě 

nepočítá, respektive se s ní počítá pouze v rámci 

navazujících řízení a v procesu EIA (věcný záměr však 

blíže míru účasti v těchto procesech nepopisuje). V této 

souvislosti však může být sporné, zda je taková míra 

účasti (zejména v případě občanů) dostatečným 

promítnutím § 108 odst. 4 atomového zákona. V souladu 

s obecnou připomínkou k části 1.3. požadujeme 

odůvodnění zvoleného řešení doplnit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Doplněno a vysvětleno. 
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhoveno, a to úpravou textu 
části 1.2.1., 1.3.2.2. a 2.1. návrhu věcného záměru zákona. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MV souhlasí s vypořádáním. 

7) K části 1.3.2.3. Návrh věcného řešení zapojení obcí 

a jejich občanů při povolování úložiště 

Lhůta, v níž by obce měly zaslat své vyjádření (30 dnů), 

je s ohledem na závažnost  

a odbornost problematiky nepřiměřeně krátká. 

Navrhujeme její prodloužení, aby bylo zajištěno, že se 

Akceptováno. Upraveno.  
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno a v části 1.3.2.3 a 
v části 2.1. návrhu věcného záměru zákona byla lhůta pro 
vyjádření dotčených obcí k záměru povolení provozování 
úložiště prodloužena na 90 dní. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
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skutečně jedná o plnohodnotné zapojení obcí do 

procesu. Obdobnou výhradu je možno vztáhnout i k části 

2.1. 

Tato připomínka je zásadní. 

MV souhlasí s vypořádáním. 

8) K části 1.3.4. Předpokládaný hospodářský a 

finanční dosah navrhované právní úpravy 

Předkladatel v této části uvádí, že dojde k jejímu 

doplnění, neboť hospodářský  

a finanční dosah musí být podroben důkladnější analýze. 

Z materiálu však není zřejmé, kdy k doplnění dojde. 

Máme za to, že aby mělo doplnění reálný význam, musí 

k němu dojít dříve, než vláda schválí věcné řešení 

navržené ve věcném záměru. Požadujeme tuto část 

návrhu doplnit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Upraveno.  
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno a v části 1.3.4. 
návrhu věcného záměru zákona byl za slova „jsou tyto dopady 
neutrální“ doplněn text následujícího znění:  
 
„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 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).“ 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MV souhlasí s vypořádáním. 

9) K části 2.1 Promítnutí navrhovaného věcného 

řešení zapojení obcí do právního řádu 

Akceptováno. Upraveno. 
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno a z části 2.1. 
návrhu věcného záměru zákona byla vypuštěna deklarace, že 
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Předkladatel návrhu věcného záměru a následně 

zákonodárce při přijímání výsledného zákona by měl 

nastínit, jak by měl být v praxi řešen rozpor mezi 

(veřejným?) zájmem na umístění úložiště radioaktivního 

odpadu ve vybrané konkrétní lokalitě a partikulárním 

zájmem dotčených obcí a jejich obyvatelstva, aby zde 

úložiště vybudováno nebylo. Bez vyjasnění, jaký zájem 

obcí a obyvatel je nejen hodný toho, aby mohl právně 

relevantně zaznít (v rámci správního řízení), ale též aby 

mu bylo vyhověno, by rozhodující správní orgán 

postrádal náležitá vodítka, jak v konkrétním případě 

postupovat. Výsledné řešení by totiž podle našeho 

názoru nemělo být pouze formální, ale mělo by 

poskytovat skutečné záruky vyhodnocení všech, byť 

protichůdných zájmů. Na druhou stranu je třeba v této 

souvislosti připomenout jednu ze základních zásad 

činnosti správních orgánů formulovanou v § 2 odst. 4 

správního řádu, podle níž má správní orgán dbát na to, 

aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných 

případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. Vyhovění 

argumentům proti umístění úložiště radioaktivního 

odpadu v jednom případě by při dodržení této zásady 

mohlo zablokovat jeho umístění i v jiných lokalitách.  

Tato připomínka je zásadní. 

proces přípravy, výstavby, uvádění do provozu, provozu a 
uzavření úložišť radioaktivního odpadu, je veřejným zájmem, 
resp. že se uskutečňuje ve veřejném zájmu, jež byla původně 
zamýšlena v preambuli, resp. v úvodních ustanoveních, 
návrhu budoucího zákona. 
 
Předkladatel totiž respektuje závěry ustálené judikatury 
Ústavního soudu ČR, podle které by stanovení toho, co je ve 
veřejném zájmu, mělo být předmětem správního řízení. 
 
Ovšem s ohledem na skutečnost, že celý proces přípravy, 
výstavby, uvádění do provozu, provozu a uzavření úložišť 
radioaktivního odpadu, je bezpochyby strategickým projektem 
státu, a že samotná stavba HÚ je stavbou mimořádného 
významu, bude tato skutečnost explicitně vyjádřena 
v důvodové zprávě návrhu budoucího zákona. Jelikož se bude 
jednat pouze o výkladovou pomůcku (telologická, případně 
historická metoda výkladu), zůstane nadále respektována 
ustálená judikatura Ústavního soudu ČR zmíněna výše.   
 
Důvodem pro zvolený postup je zejména, nikoliv však výlučně, 
skutečnost, že z doporučení nezávislé organizace OECD 
Nuclear Energy Agency (OECD/NEA) (dostupné na 
https://www.oecd-nea.org/rwm/public-documents/#one) 
vyplývá, že RAO může vznikat ze všech fází produkce energie 
z jádra a také z použití radioaktivních materiálů v průmyslu, 
medicíně, výzkumu, vzdělání a obraně. Všechen tento odpad 
musí být bezpečně uskladněn, aby byli ochráněni jak 
obyvatelé, tak i životní prostředí. Předmětné doporučení 
uznává silný mezinárodní konsenzus, že HÚ je nejlepší cesta 
pro zvládání velkého množství odpadu nebo VJP; je to 
technicky proveditelné a je to bezpečné jak pro 
současnost, tak i pro budoucí generace. HÚ také 
představuje eticky korektní přístup (při vzetí do úvahy 
současnou produkci radioaktivního odpadu), který bychom se 
měli snažit docílit nyní, úměrně vzhledem k situaci každého 
státu.  
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Výše uvedené přejímá i Směrnice, která v bodě 21 své 
preambule uvádí, že RAO včetně vyhořelého paliva 
považovaného za odpad vyžaduje dlouhodobé zadržení a 
izolaci od osob a životního prostředí. S ohledem na jeho 
specifickou povahu, totiž obsah radionuklidů, jsou nezbytná 
opatření na ochranu lidského zdraví a životního prostředí před 
nebezpečím vyplývajícím z ionizujícího záření, která zahrnují 
uložení v odpovídajících zařízeních na konečném úložišti. 
Skladování RAO, včetně dlouhodobého skladování, je 
dočasným řešením, nikoli alternativou k jeho uložení.  
 
Podle bodu 23 preambule Směrnice je na technické úrovni v 
současnosti obecně uznávaným názorem, že 
nejbezpečnější a nejudržitelnější alternativou v konečné 
fázi nakládání s vysokoaktivním odpadem a vyhořelým 
palivem považovaným za odpad je hloubkové geologické 
ukládání.  
 
Konečně je třeba zmínit i článek 4 odst. 1 Směrnice, podle 
kterého členské státy stanoví a udržují vnitrostátní politiky 
pro nakládání s VJP a RAO. Na ustanovení Směrnice 
navazuje atomový zákon, zejména pak jeho ustanovení § 107 
odst. 4, podle kterého je Česká republika povinna zajistit 
nakládání s VJP a RAO vzniklými na jejím území, není-li 
zajištěno podle § 106 až 117, a to včetně monitorování radiační 
situace okolí úložiště RAO a institucionální kontroly po 
uzavření úložiště RAO. 
 
V souladu s ustanovením § 108 odst. 1 atomového zákona 
MPO zpracovává pro nakládání s RAO, včetně radioaktivního 
odpadu vzniklého při radiační havárii jako její důsledek, a VJP 
Koncepci.  
 
V souladu s bodem 2 Koncepce se při nakládání s RAO a VJP 
uplatní mj. tyto hlavní zásady:  
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 Základní strategií ČR pro zneškodnění VJP je jeho 
přímé uložení do HÚ, které bude připraveno k provozu 
do roku 2065.  

 

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

 

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

 
V bodu 8.2 pak Koncepce uvádí, že skladování RAO a VJP 
na povrchu nevede k řešení této problematiky, když 
současně odkazuje na již výše citované ustanovení Směrnice 
a stávající českou právní úpravu, podle kterých je skladování 
radioaktivního odpadu (včetně dlouhodobého skladování) 
dočasným řešením, nikoli alternativou k uložení VJP.  
 
Podle bodu 8.4 Koncepce je pak v současné době ve světě 
všeobecně přijímáno, že uložení VJP či jeho zbytků po 
přepracování do HÚ je nejbezpečnějším způsobem jeho 
zneškodnění. 
 
Z výše uvedeného pak jednoznačně vyplývá, že budování HÚ 
není nouzovou variantou konečné fáze nakládání 
s vysokoaktivním odpadem a VJP považovaným za odpad, ale 
dle obecně zastávaného názoru nejbezpečnější a 
nejudržitelnější alternativou v konečné fázi nakládání s 
vysokoaktivním odpadem a VJP považovaným za odpad. 
Současně pak platí, že ani dlouhodobé skladování RAO není 
alternativou k jeho uložení; jedná se o řešení dočasné. 
Přitom se nejedná jen o základní strategii ČR, ale o základní 
strategii členských států EURATOM (viz Směrnice) a o 
obecně světově uznávaný názor vůbec (viz výše), což 
dokladuje podobný postup členských zemí EU, jako je Finsko, 
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Švédsko, Spolková republika Německo, Francie, Španělsko, 
Belgie a další i mimo EU, jako je Švýcarsko nebo Kanada. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že příprava, výstavba, uvádění do 
provozu, provoz a uzavření úložišť radioaktivního odpadu, má 
nejen strategický význam pro chod národního hospodářství 
a životní úroveň obyvatelstva, ale jeho narušení může být i 
příčinou obecného ohrožení (viz výše). V této souvislosti lze 
analogicky poukázat na důvodovou zprávu k ustanovení § 3 
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon), která uvádí, že (následuje citace): 
„Některé specifikované činnosti v energetickém odvětví mají 
nejen strategický význam pro chod národního hospodářství 
a životní úroveň obyvatelstva, ale jejich narušení může být i 
příčinou obecného ohrožení. Proto jsou tyto činnosti 
podřízeny zvláštnímu režimu stanovenému tímto 
zákonem.“ Prohlášení procesu přípravy, výstavby, uvádění 
do provozu, provozu a uzavření úložišť radioaktivního odpadu 
veřejným zájmem v důvodové zprávě návrhu budoucího 
zákona, tak plně koresponduje s výše uvedeným a právě 
z tohoto důvodu jsou tyto procesy podřízeny zvláštnímu 
režimu, což plně odpovídá nejen výjimečností tohoto procesu 
a stavby HÚ RAO vůbec, ale i jeho významu pro základní 
bezpečnost státu, chod národního hospodářství, životní úroveň 
obyvatelstva a celkovou energetickou koncepci státu, co se 
využívání energie z jádra a ukončení palivového cyklu týče.  
 
Vybudování HÚ RAO pouze dokončuje proces výroby, přenosu 
a distribuce elektřiny, naznačený v energetickém zákoně a 
tímto prohlášeným za veřejný zájem. Je tedy logické, aby i tato, 
konečná, fáze palivového, resp. energetického cyklu, byla 
uskutečňována ve veřejném zájmu. Veřejný zájem lze 
v neposlední řadě odvodit i ze souvislosti uzavření palivového 
cyklu, který je předpokladem pro výstavbu nových jaderných 
zdrojů i součástí zajištění jaderné bezpečnosti, se základními 
bezpečnostními zájmy státu v oblasti jaderné energetiky 
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vycházejících z Bezpečnostní strategie ČR, resp. podle 
usnesení vlády č. 485 z 8. července 2019 a usnesení vlády č. 
830 z 18. listopadu 2019. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MV souhlasí s vypořádáním. 

10) K části 2.5 Zhodnocení korupčních rizik 

Věcný záměr zákona v předmětné části konstatuje, že 

„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 České republiky, Odbor 

hodnocení dopadů regulace.“. Z výše uvedeného textu 

však nelze dovodit, s jakým výsledkem bylo předmětné 

hodnocení provedeno. Požadujeme danou část upravit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Upraveno. 
 
V části 2.5. návrhu věcného záměru zákona byla za slova 
„Odbor hodnocení dopadů regulace“ doplněna věta 
následujícího znění: 
 
„Na základě provedeného zhodnocení korupčních rizik lze 
konstatovat, že návrh věcného záměru zákona nezakládá 
korupční rizika ani nebude mít dopad na míru korupce.“ 
 
Samostatná ZZ RIA je v současné době v přípravě s termínem 
dokončení v dubnu 2020. V této bude dodržena struktura a 
obsah ZZ RIA dle Obecných zásad RIA, včetně řazení a 
číslování kapitol. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MV souhlasí s vypořádáním. 

11) Obecně: 

Na řadě míst věcného záměru je odkazováno na postupy 

a řízení, které jsou vedeny dle stávajícího stavebního 

zákona. Doporučujeme předkladateli sledovat legislativní 

proces aktuálně připravované rekodifikace stavebního 

práva, která by mohla mít na danou problematiku značný 

vliv a v případě jejího přijetí by se základní východiska 

věcného záměru mohla výrazně měnit. 

Akceptováno. Vysvětleno. 
 
Právní úprava obsažená v návrhu nového stavebního zákona 
bude, v případě nabytí jeho platnosti a účinnosti dříve, než 
zákona, k němuž tento návrh věcného záměru směřuje, 
zohledněna při přípravě paragrafového znění zákona 
o zapojení dotčených obcí a jejich občanů do řízení 
směřujícího k výběru lokality pro ukládání radioaktivního 
odpadu v podzemních prostorech a k povolení 
provozování úložiště radioaktivních odpadů, tedy zákona, 
jehož návrh věcného záměr byl předložen a k němuž tento 
návrh věcného záměru směřuje. 
 
Proces přijetí nového stavebního zákona bude sledován. 
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Vyjádření k vypořádání. 
MV souhlasí s vypořádáním. 

12) K části 1.5 Kontakty a prohlášení o schválení RIA 

Doporučujeme doplnit kontaktní údaje zpracovatelů. 

Akceptováno. Doplněno. 
 
Předmětné připomínce bylo vyhověno a v části 1.5. návrhu 
věcného záměru zákona byly doplněny kontaktní údaje na 
zpracovatele RIA. 
 
Samostatná ZZ RIA je v současné době v přípravě s termínem 
dokončení v dubnu 2020. V této bude dodržena struktura a 
obsah ZZ RIA dle Obecných zásad RIA, včetně řazení a 
číslování kapitol. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
MV souhlasí s vypořádáním. 

Úřad vlády České 
republiky – vedoucí 
úřadu vlády (ÚVČR-
VÚV) 

Vloženo do eKLEP dne 16. 1. 2020 pod č. j. 42 482/2019-POU 

1) Považuji za nezbytné, aby další příprava toho zákona 

byla průběžně koordinována s návrhem nového 

stavebního zákona, který byl nyní také v MPŘ. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Vysvětleno. 
 
Právní úprava obsažená v návrhu nového stavebního zákona 
bude, v případě nabytí jeho platnosti a účinnosti dříve, než 
zákona, k němuž tento návrh věcného záměru směřuje, 
zohledněna při přípravě paragrafového znění zákona 
o zapojení dotčených obcí a jejich občanů do řízení 
směřujícího k výběru lokality pro ukládání radioaktivního 
odpadu v podzemních prostorech a k povolení 
provozování úložiště radioaktivních odpadů, tedy zákona, 
jehož návrh věcného záměr byl předložen a k němuž tento 
návrh věcného záměru směřuje. 
 
Proces přijetí nového stavebního zákona bude sledován. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
ÚVČR-VÚV souhlasí s vypořádáním. 

Vloženo do eKLEP dne 16. 1. 2020 pod č. j. T005-SMSČR-2020 

1) 1.2.2 Identifikace dotčených skupin Neakceptováno. Vysvětleno. – ROZPOR 
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Sdružení místních 
samospráv České 
republiky (SMSČR) 

Do návrhu žádáme připojit i obce a obyvatele obcí, jejichž 

katastrální území sousedí s katastrálním území 

dotčených obcí definovaných v § 108 odst. 4 atomového 

zákona. Současné hledisko, tedy stanovení 

průzkumného území v katastru obce, vylučuje z procesu 

obce, které jsou v blízkosti zvažovaného úložiště se 

všemi negativními důsledky, ale bez možnosti jakéhokoli 

ovlivnění procesu. 

Tato připomínka je zásadní. 

 
Může se stát, že žádná zákonem stanovená hranice nebude 
přijata. Ad absurdum by mohlo dojít k situaci, kdy i obce, 
vzdálené desítky kilometrů od HÚ, budou požadovat 
kompenzace, i když tímto nebudou nijak dotčeny (již jednou 
konstatováno Legislativní radou Vlády ČR). Z tohoto důvodu je 
i logické vázat na perimetr PÚ ZZZK. 
 
Navíc ani v případě jiných staveb srovnatelného významu 
(kritická infrastruktura jako např. nové jaderné zdroje či dálniční 
síť) není tento extenzivní požadavek aplikován. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
SMS ČR nesouhlasí s vypořádáním. 
 
Z důvodu nouzového stavu byla komunikace k vypořádání 
připomínek vedena korespondenčně. Zástupci SMS ČR se 
dne 9. dubna 2020 vyjádřili k vypořádání následovně: 
 
Domníváme se, že zákon by v tomto případě měl čerpat ze 
zkušeností stavebního zákona, kde jsou mezi účastníky řízení 
zařazení všichni, kterých se stavební záměr dotýká (tedy i 
vlastníci sousedních nemovitostí, zde analogicky sousední 
obce). Metodika vymezení průzkumných území navíc nijak 
nezohledňuje vliv hlubinného úložiště na okolní obce, které tak 
nemají možnost se účelně vyjádřit. 
 
Po následné písemné komunikaci se obě strany shodly, že 
ve vypořádávání zůstává rozpor.  Stanovisko MPO 
k rozporu je následující: 
Sousedství stavby je samo osobě v polygonu PÚ a CHÚ ZZZK, 
tudíž podmínka je splněna. Dalším faktem je, že paragraf 108 
hovoří o obcích, na které se vztahuje paragraf 117. Tedy již 
takto máme široké pojetí celého katastru, nikoliv jen dotčených 
pozemků (nadzemní část stavby má limitovaný rozměr. 
V řízení o stanovení PÚ ZZZK a CHÚ ZZZK nejde primárně o 
subjektivní práva, ale o rozhodování koncepčního charakteru. 
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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. 
Lze odkázat i na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 
8. 11. 2018, č. j. 4 As 155/2018 – 63, dle kterého: „Daná lokalita 
představuje jen jednu z mnoha alternativ. Proto ani není s 
jistotou dáno, zda na fázi geologického průzkumu budou 
navazovat další procesní fáze směřující k samotné realizaci 
výstavby úložiště. K této realizaci nakonec může, ale nemusí 
dojít. Geologický průzkum zde slouží pouze tomu, aby SÚRAO 
získala potřebné prvotní informace o tom, zda je daná lokalita 
vhodná. Za této situace by bylo předčasné a neúměrně přísné 
požadovat po správních orgánech, aby se zabývaly otázkou 
existence veřejných zájmů bránících výstavbě hlubinného 
úložiště samého. 
 

2) 1.2.3 Popis cílového stavu 

Domníváme se, že zákon by měl upravovat i zapojení 

obcí a veřejnosti nad rámec pouhé účasti ve správních 

řízeních.  - vit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně. Vysvětleno. – ROZPOR 
 
SÚRAO již dnes všechny zmíněné dokumenty zveřejňuje na 
svých webových stránkách. Současně byl zřízen Poradní panel 
expertů ředitele SÚRAO, kde obce mohou mít svého zástupce 
i pozorovatele, kteří mají možnost věcně připomínkovat 
veškeré předložené materiály. 
 
Je však nezbytné respektovat meze dané právy jiných osob a 
nezasahovat do těchto práv nepřiměřeně. Zejména je nutno 
dbát na ochranu práv autorských a průmyslového vlastnictví, 
neboť řada dokumentů v rámci procesů souvisejících s HÚ je 
výsledkem jedinečné tvůrčí činnosti nestátních osob, ať již 
zahraničních institucí nebo expertních institucí. Zveřejňováním 
takových dokumentů by byla narušena jejich práva a vznikala 
by jim škoda. Právní úprava, která by podobný postup 
vyžadovala, by pak zjevně byla v rozporu s ústavními limity 
danými Listinou základních práv a svobod. Dále je nutné 
brát ohled i na právo na ochranu soukromí (a ochranu osobních 
údajů), především v souvislosti s pracovní a neformální 
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korespondencí zúčastněných fyzických osob. Tato práva jsou 
v současné době považována za téměř neprolomitelná. 
 
Nad to existuje právní úprava zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, která stanoví široké 
možnosti přístupu k dokumentům úřední povahy, aniž by byly 
nutně zveřejňovány a docházelo tak k nepřípustným zásahům 
do práv jiných osob. 
 
Připomínce lze tedy do jisté míry vyhovět a připustit 
zveřejňování dokumentů způsobem umožňujícím dálkový 
přístup, ovšem s tím, že nelze překračovat mantinely dané 
právy jiných osob, neboť taková úprava by byla nepochybně 
zhodnocena jako protiústavní a v dalším legislativním procesu 
odmítnuta, popř. napadena z tohoto důvodu i kdykoliv později. 
Je možné připustit zveřejňování dokumentace související s 
příslušnými procesy, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
SMS ČR nesouhlasí s vypořádáním. 
 
Z důvodu nouzového stavu byla komunikace k vypořádání 
připomínek vedena korespondenčně. Zástupci SMS ČR se 
dne 9. dubna 2020 vyjádřili k vypořádání následovně: 
 
Připomínka směřovala k širšímu zapojení obcí a veřejnosti nad 
rámec účasti ve správních řízeních, její vypořádání však téma 
zužuje pouze na právo na informace. Text odůvodnění 
zamítnutí připomínky opomíjí základní princip práva na 
informace (především u dokumentů pořizovaných z veřejných 
rozpočtů). Samotným zveřejněním dokumentu navíc nejsou 
porušena autorská práva, k tomu by došlo až tehdy, pokud by 
někdo informace z dokumentu vydával za vlastní. 
 
Účast veřejnosti navíc není zajištěna prostřednictvím 
územního a stavebního řízení, neboť v územním a stavebním 
řízení se budou řešit pouze stavby povrchového areálu, nikoliv 
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hlubinné úložiště jako takové, které se povoluje podle předpisů 
horního práva. 
 
Po následné písemné komunikaci se obě strany shodly, že 
ve vypořádávání zůstává rozpor.  Stanovisko MPO 
k rozporu je následující: 
 
Proces je transparentní, resp. dosavadní mechanismy v 
principu jsou dostačující avšak s ohledem na výjimečnost 
projektu a vysokou poptávku, resp. zadání AZ je navrhována 
předkládaná úprava. Propojení procesů vychází z logiky § 108 
AZ, ke kterému však schází důvodová zpráva, jak je uvedeno. 
Považujeme návrh vypořádání ze strany MPO za dostatečný. 
 

3) 1.2.3 Popis cílového stavu 

Domníváme se, že uvedené postupy by měly v 

následujících kapitolách obsahovat také odstavce o 

finančních kompenzacích dotčených obcí v jednotlivých 

fázích procesu. Návrh věcného záměru se zaměřuje 

pouze na stránku účastnictví obcí, ale již neřeší 

kompenzace, které jim náleží. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Na uplatněnou připomínku dopadá ustanovení § 117 
atomového zákona. Podle ustanovení § 117 odst. 1 atomového 
zákona totiž náleží příspěvek z jaderného účtu obci, na jejímž 
katastrálním území je:  
a) stanoveno průzkumné území pro ukládání radioaktivního 
odpadu v podzemních prostorech,  
b) stanoveno chráněné území pro ukládání radioaktivního 
odpadu v podzemních prostorech,  
c) povoleno provozování úložiště radioaktivního odpadu.  
 
Atomový zákon tak upravuje finanční kompenzace pro 
jednotlivé etapy přípravy realizace hlubinného úložiště. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
SMS ČR souhlasí s vypořádáním. 
 

4) 1.3.3. Varianta 1 - Vyhodnocení nákladů a přínosů 

(odst. 1) 

Je zde uvedeno, že zásadním přínosem navržených 

změn je legislativní naplnění § 108 odst. 4 atomového 

Akceptováno. Vysvětleno. 
 
Jsme přesvědčeni, že navržená právní úprava nepochybně 
směřuje k cíli naznačenému SMS ČR v této připomínce, tedy 
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zákona, čímž se předejde možnému zpochybnění 

jednotlivých procesů. Dále je v odst. 2 uvedeno, že 

obecným přínosem je posílení legitimity výběru lokality 

úložiště formou zapojení dotčených obcí a jejich občanů. 

Domníváme se, že zásadním přínosem by mělo být 

právě zapojení obcí a jejich občanů a nikoli legislativní 

naplnění zákona nebo dokonce předejití možného 

zpochybnění jednotlivých procesů. 

k naplnění vůle zákonodárce, aby právě v procesech 
uvedených v ustanovení § 108 odst. 4 atomového zákona byly 
respektovány zájmy obcí, kterým náleží příspěvek z jaderného 
účtu dle § 117 odst. 1 atomového zákona, a jejich občanů. 
 
Máme rovněž za to, že předmětná připomínka vznikla 
pravděpodobně jako důsledek nesprávné intepretace příslušné 
pasáže návrhu věcného záměru zákona. V této se totiž doslova 
uvádí, že, cituji: „Za zásadní přínos je třeba považovat 
skutečnost, že dojde k legislativnímu naplnění ustanovení 
§ 108 odst. 4 atomového zákona ve stávajících právních 
předpisech, čímž se předejde možnému zpochybnění…“  
 
Uvedeným se má ovšem namysli to, že zásadním přínosem je 
naplnění vůle zákonodárce vyjádřené v ustanovení § 108 odst. 
4 atomového zákona, aby právě v procesech tímto 
ustanovením upraveným byly respektovány zájmy obcí, 
kterým náleží příspěvek z jaderného účtu dle § 117 odst. 1 
atomového zákona, a jejich občanů – to je zásadní přínos. 
Skutečnost, že se předejde možnému zpochybnění 
jednotlivých procesu, je chápána jako doplňková; jedná se o 
vedlejší přínos.  
 
Vyjádření k vypořádání. 
SMS ČR souhlasí s vypořádáním. 
 

5) 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 (odst. 1) 

Účastenství obce v řízení o stanovení průzkumného 

území nepovažujeme za dostatečné zajištění požadavku 

respektování zájmů dotčených obcí. Žádáme do věcného 

záměru zanést nutnost souhlasu obce se stanovením 

průzkumného území na jejím katastrálním území. 

Neakceptováno. Vysvětleno. – ROZPOR 
 
Ve svém důsledku se prakticky jedná o právo veta, a to ještě 
apriorní, bez ohledu na to, jaké jsou místní podmínky či zda 
bude do práva vetující osoby vůbec zasahováno. Správní 
orgán ani soud se tak nedostane vůbec k otázce vážení zájmů, 
protože k řízení vůbec nedojde. 
 
Žadatel o rozhodnutí je standardně v pozici osoby 
svobodně nakládající se svými právy a zájmy, zatímco při 
uplatnění tohoto institutu by ani neměl možnost se pokusit 
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Souhlas obce s řízením by měl být základním 

předpokladem jeho zahájení. 

Tato připomínka je zásadní. 

svůj záměr nechat posoudit správním orgánem. Jeho právo 
by bylo zcela závislé na neomezeném rozhodnutí jiné osoby, 
aniž by té byly kladeny jakékoliv mantinely. Rovněž rozhodující 
orgán by byl zřejmě takovým souhlasem vázán, pakliže by 
vůbec bylo nějaké řízení zahájeno. 
 
Současně by takové právo nemělo žádnou analogii, neboť toto 
obcím nepřísluší ani při budování jiných zařízení nebo provozů 
na jejich území. Jako příklad lze uvést výstavbu dopravní, 
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 
elektronických komunikací, jak je předvídána v zákoně č. 
416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 
komunikací, tj. výstavba dálnic nebo silnic I. třídy, stavby a 
zařízení přenosové soustavy, přepravní soustavy, ropovodů a 
produktovodů, stavby výrobny elektřiny o celkovém 
instalovaném výkonu 100 MW a více, apod. 
 
Pro úplnost je třeba zmínit, že takové právo rovněž nepřísluší 
ani účastníkům v procesech upravených dle stavebního 
zákona nebo zákona EIA. Souhlas dotčeného 
vlastníka/účastníka není v těchto procesech konstruován jako 
nezbytný předpoklad (resp. nezbytný podklad) pro podání 
žádosti o realizaci záměru, ale pouze jako jedna ze 
skutečností, která je při hodnocení zkoumaného záměru 
posuzována, a to v ještě širších souvislostech s ostatními, 
právními předpisy chráněnými, veřejnými zájmy.  
 
Legislativní zásah, kterým by bylo vyhověno předmětné 
připomínce, by byl tak sto porušit princip rovnosti 
účastníků, neboť takové právo nepřísluší účastníkovi 
v žádném řízení zahajovaném na žádost, resp. na návrh jiného 
účastníka; taková právní úprava by byla nepochybně 
zhodnocena jako protiústavní a v dalším legislativním procesu 
odmítnuta. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
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SMS ČR nesouhlasí s vypořádáním. 
 
Z důvodu nouzového stavu byla komunikace k vypořádání 
připomínek vedena korespondenčně. Zástupci SMS ČR se 
dne 9. dubna 2020 vyjádřili k vypořádání následovně: 
 
Proces výběru lokality pro umístění hlubinného úložiště lze 
považovat za tak nestandardní a jedinečný dlouhodobý proces, 
kdy existuje zájem na co největším zapojení obcí a jejich 
zainteresování na výběru lokality, že lze považovat za 
nedostatek, pokud postavení obcí v procesu výběru lokality 
úložiště nepřekračuje uvedený standardní rámec oprávnění 
vyplývající ze správních řízení. Náš základní požadavek 
směřuje k posílení postavení obcí jako neopominutelného 
subjektu, který se vyjadřuje k záměru stanovit průzkumné 
území. Toto vyjádření nemusí mít nutně povahu absolutního 
veta. Vyjádření obce však musí v každém případě mít svou 
váhu, spočívající například v tom, že případné nesouhlasné 
stanovisko obce nelze překonat prostým rozhodnutím 
exekutivy, která návrh na výběr lokality připravovala (SÚRAO, 
MPO, Vláda ČR). 
 
Veto obcí jen navíc v českém právu napřímo zavedené, a to 
např. v připojování nemovitostí na pozemní komunikace podle 
§ 10 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (zřizování 
sjezdů). Podkladem pro povolení sjezdu je souhlas vlastníka 
komunikace, k níž se nemovitost připojuje, tedy zpravidla obce 
(v případě místních komunikací). Bez tohoto souhlasu nelze 
zřízení sjezdu povolit. Souhlas přitom uděluje obec v rámci své 
samostatné působnosti (samospráva), nemusí být jakkoliv 
zdůvodňován a není žádným způsobem přezkoumatelný. Obce 
tedy mají de facto ve vztahu ke zřizování sjezdů právo veta. 
 
Také je poukázáno na formálně rovnocenné postavení 
účastníků řízení. Nicméně řízení o stanovení průzkumného 
území je nárokové, tedy pokud SÚRAO splní zákonné 
předpoklady, bude mu vyhověno, i kdyby s tím dotčená obec 
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nesouhlasila. Dále ust. § 40 odst. 5 zákona o geologických 
pracích obsahuje výčet důvodů, pro které Ministerstvo 
životního prostředí žádost o stanovení průzkumného území 
zamítne. Nesouhlas obce přitom není důvodem pro zamítnutí. 
Pozice obce je tak oslabována zásadním způsobem. 
 
Po následné písemné komunikaci se obě strany shodly, že 
ve vypořádávání zůstává rozpor.  Stanovisko MPO 
k rozporu je následující: 
 
1. Existuje institut soudního přezkumu (viz procesy v 
uplynulých letech), navíc se v případě PÚ ZZZK jedná spíše o 
procesní záležitost, nikoliv výběr finální lokality, resp. výstavbu 
HÚ, v jejímž případě platí povinnost EIA, která stanovuje 
rovnoprávné postavení všem účastníkům. 
 
2.  Tato připomínka navíc opomíjí fakt, že vlastník 
komunikace je podle citovaného ustanovení účastníkem řízení 
vedeného před silničním úřadem a své stanovisko dává v 
průběhu zahájeného řízení jako projev svých procesních práv 
– nikoliv před zahájením řízení, jak se SMS ČR mylně domnívá. 
Souhlas vlastníka komunikace tak není nutným předpokladem 
pro zahájení řízení před silničním úřadem. 
 
Je tedy třeba setrvat na našem názoru, že právo veta by 
nemělo žádnou analogii. 
 
Uvedený názor potvrzuje rovněž komentářová literatura (KOČÍ, 
Roman. Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 
prováděcí vyhláškou a vzory správních rozhodnutí a jiných 
právních aktů. 6. vyd. Praha: Leges, 2018), ve které se uvádí: 
 
„Vlastník dotčené pozemní komunikace v řízení předkládá 
stanovisko. Z toho vyplývá, že i když je nesouhlasné, tak 
žádosti o připojení může být vyhověno, pokud je to ve veřejném 
zájmu. Pravidlem však bude, že v případě nesouhlasného 
stanoviska vlastníka dotčené pozemní komunikace připojení 
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nebude povoleno, neboť se předpokládá, že vlastník pozemní 
komunikace měl k vydání nesouhlasného stanoviska objektivní 
(důležitý) důvod. Stanovisko vlastníka dotčené pozemní 
komunikace nemusí být zdůvodněno a jeho obsahová forma je 
ponechána na uvážení vlastníka dotčené pozemní 
komunikace. Policie České republiky, resp. Ministerstvo vnitra 
(u dálnic), předkládá k návrhu připojení závazné stanovisko. 
Jeho obsah je tedy pro silniční správní úřad závazný a povolení 
připojení nemůže být vydáno v rozporu s tímto závazným 
stanoviskem…Vlastník dotčené pozemní komunikace je 
společně se žadatelem o povolení připojení účastníkem 
správního řízení.“ 
 
3. Na rovnost účastníků je poukazováno v souvislosti s 
právem veta (a že by toto bylo sto narušit princip rovnosti) 
nikoliv v souvislosti s řízením o stanovení PÚ ZZZK. Jelikož je 
obec účastníkem řízení o stanovení PÚ ZZZK, má tak zcela 
rovnocenné postavení s ostatními účastníky řízení (tedy 
SÚRAO) a může uplatňovat veškerá práva účastníka řízení 
uvedená v ustanovení § 36 správního řádu. Pozice obcí tak v 
žádném případě není oslabována a už vůbec ne zásadním 
způsobem. 
 

6) 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 (odst. 3) 

V odst. 3 je uvedeno, že nedostatek chybějícího zapojení 

občanů dotčených obcí do řízení o stanovení 

průzkumného území bude řešen ústním jednáním. 

Žádáme do odstavce doplnit, aby toto ústní jednání 

proběhlo na území dotčené obce pro maximální 

dostupnost ústního jednání občanům této obce.  

 

Akceptováno částečně. Upraveno a vysvětleno. 
 
Předmětné připomínce bylo částečně vyhověno úpravou části  
1.3.2.1 návrhu věcného záměru zákona, ve které byl odstavec 
5 (dříve odstavec 3) nahrazen tímto novým zněním: „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.“ 

 „ 
 
Předmětné připomínce tak bylo částečně vyhověno, a to v tom 
smyslu, aby MŽP v průběhu řízení o stanovení PÚ ZZZK 
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Konkrétní návrh změny (část 1.3.2.1, odst. 3): Tento 

nedostatek by měl být dle návrhu věcného záměru 

odstraněn tím, že příslušnému správnímu orgánu (tj. 

MŽP) bude uloženo, aby v průběhu řízení o stanovení 

průzkumného území pro ukládání radioaktivního odpadu 

v podzemních prostorech nařídil ústní jednání s občany 

dotčené obce na území této obce. Návrh věcného 

záměru pak současně upraví, resp. rozšíří, 

mechanismus zapojení občanů v řízení o stanovení PÚ 

ZZZK, a to zejména v souladu s principy správního řádu.   

 

Tato připomínka se rovněž váže k části 1.3.2.2, odst. 3 k 

návrhu zapojení občanů do řízení při stanovení 

chráněného území. 

Tato připomínka je zásadní. 

nařídilo ústní jednání na území obcí, dotčených stanovením PÚ 
ZZZK na jejich katastrálním území. Stejným způsobem byla 
rovněž upravena pasáž v části 1.3.2.2 návrhu věcného záměru 
zákona o zapojení občanů do řízení o stanovení CHÚ ZZZK. 
 
Ve zbytku však dalšímu návrhu obsaženému v předmětné 
připomínce nelze vyhovět. Je to dáno tím, že účast veřejnosti 
je podle Směrnice zajištěna prostřednictvím společného 
územního a stavebního řízení včetně posuzování vlivů na ŽP 
(mezinárodní EIA) – nezaměňovat pojmy veřejnost – občan a 
obec.  
 
V případě občanů obcí je volené zastupitelstvo sice zástupcem 
politickým, nicméně s jasně definovanými úkoly jednání ve 
prospěch voliče, podobně jako ve vztahu zmocnitel – 
zmocněnec. V této souvislosti lze poukázat na ustanovení § 2 
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, podle něhož obec zejména pečuje 
o potřeby svých občanů a při plnění úkolů chrání též 
veřejný zájem, nebo na ustanovení § 35 téhož zákona, podle 
kterého do samostatné působnosti obce patří zejména 
záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů, obec vytváří 
podmínky pro uspokojování potřeb svých občanů, apod. 
 
Podle ustanovení § 16 zákona o obcích mají rovněž občané 
právo požadovat po zastupitelstvu obce informace a mají právo 
požadovat řešení, či projednání nějaké otázky, jakož i mají 
právo podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty. 
 
Občané mohou rovněž využít institutu místního referenda dle 
zákona č. 22/2004 Sb., i když problematická může být tato 
otázka ve vztahu k procesu vyhledání lokality pro HÚ forma 
referenda, tedy jednoduchá odpověď na jednoznačnou otázku.  
 
Nelze rovněž bagatelizovat institut ústního jednání a 
účastenství obcí, protože účastenství je přímo vázáno na 
možnost se jednání účastnit a požadovat coby účastník, aby 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBPQBSHX5)



Stránka 108 (celkem 130) 

takové jednání bylo veřejné (viz ustanovení § 49 odst. 3 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 
Stále je však třeba klást důraz na to, že obec zastupuje své 
občany a vyjadřuje jejich zájmy (viz výše). 
 
Současně platí, že pokud obec jako účastník řízení vyjádří své 
připomínky, musí být tyto vypořádány v odůvodnění 
rozhodnutí.  
 
Ústní jednání tak bude nařízeno, které je sice neveřejné, ale 
pokud obec jako účastník řízení nenavrhne, aby bylo veřejné 
(vyhoví – pokud hrozí újma ostatním účastníkům, může se 
usnesením do spisu zamítnout). 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 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.  
 
Z tohoto důvodu je tedy navrhovaný způsob zapojení občanů 
do řízení o stanovení PÚ ZZZK a CHÚ ZZZK  jednoznačně 
nejefektivnější, než aby  každý jednotlivý občan byl sám 
účastníkem těchto správních řízení. Navrhovaným 
postupem (obec jako účastník řízení) dojde k zapojení občanů 
do vedených řízení, přičemž postup správních orgánů při 
vedení řízení o stanovení průzkumných či chráněných území 
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je stanoven zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění. 
 
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. 
 
Pokud by účastníkem vedeného řízení měl být každý jednotlivý 
občan – osoba s pobytem na území dané obce – pak: 

- podle § 35 správního řádu v řízeních, v nichž více 
účastníků uplatňuje shodný zájem, může správní orgán 
vyzvat účastníky, aby si v přiměřené lhůtě zvolili 
společného zástupce, příp. takového společného 
zástupce správní orgán ustanoví sám, aby zabránil 
vzniku průtahů v řízení. V důsledku toho pak občany 
bude v řízení zastupovat a za občany jednat 
společný zástupce, nebude jednat každý jediný 
občan.  

- podle § 144 správního řádu se s více než 30 účastníky 
vede řízení s velkým počtem účastníků, pro které platí 
některé procesní zvláštnosti, jako např. doručování 
veřejnou vyhláškou. 

 
Jako negativní důsledek řešení, kdy by každý jednotlivý občan 
byl sám účastníkem vedeného řízení před MŽP, je možno 
zmínit to, že by permanentně hrozil nezákonný postup ze 
strany správního úřadu a zároveň obce či žadatele, kdy 
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podle § 45 odst. 1 je účastník povinen označit další jemu 
známé účastníky. Podle § 47 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 definovat okruh potencionálních účastníků 
řízení o stanovení PÚ ZZZK / 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. V případě řízení o 
stanovení PÚ ZZZK či CHÚ ZZZK je v této souvislosti otázkou, 
jaká hmotná práva či povinnosti obyvatel obce mohou být 
reálně dotýkána. Hypoteticky přicházejí do úvahy snad jen 
vlastníci nemovitostí (pozemků), na kterých by měly být 
v rámci průzkumu prováděny zásahy do zemského 
povrchu (tedy stanoveno PÚ ZZZK), potažmo pak vlastníci 
pozemků dotčených omezením vlastnických práv 
v důsledku stanovení CHÚ (tedy stanovení CHÚ ZZZK).     
  
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 
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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. Není možné očekávat, že správní 
orgán bude sledovat skutečnosti o tom, kdo se v obci nově 
narodil, kdo zemřel a kdo jsou jeho právní nástupci, kdo 
se přistěhoval, kdo zakoupil nějakou nemovitost a 
nastoupil do práv předchozího vlastníka, kdo se případně 
pouze účelově přihlásil k trvalému pobytu apod.  
 
Správní orgán by tak prakticky nedělal 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 
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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 a 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 PÚ ZZZK a 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. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
SMS ČR souhlasí s vypořádáním. 
 
 

7) 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 (odst. 3) 

V odst. 3 je uvedeno, že návrh věcného záměru pak 

současně upraví, resp. rozšíří, mechanismus zapojení 

Akceptováno. Doplněno. 
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno a v části 1.3.2.1 a 
části 1.3.2.2 návrhu věcného záměru zákona byl objasněn 
mechanismus zapojení občanů v řízení o stanovení PÚ ZZZK 
a v řízení o stanovení CHÚ ZZZK. 
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občanů v řízení o stanovení PÚ ZZZK, a to zejména v 

souladu s principy správního řádu Tento mechanismus 

zapojení občanů ovšem není kromě nařízení ústního 

jednání nikde vysvětlen a žádáme o jeho doplnění.  

 

Tato připomínka se rovněž váže k části 1.3.2.2, odst. 3 k 

návrhu zapojení občanů do řízení při stanovení 

chráněného území. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vyjádření k vypořádání. 
SMS ČR souhlasí s vypořádáním. 
 
 
 
 

8) 1.3.2.3. Návrh věcného řešení zapojení obcí a jejich 

občanů při povolování provozování úložiště (odst. 1) 

V odst. 1 je uvedeno, že SÚRAO by mělo povinnost 

vyžádat si od obcí, na jejichž katastrálním území má být 

povolen provoz úložiště, nezávazné vyjádření k záměru 

povolení provozování úložiště radioaktivního odpadu. 

Zásadně nesouhlasíme s tím, že by vyjádření obce 

nemělo být pro SÚRAO závazné a požadujeme jeho 

závaznost ve věcném záměru ustanovit. Stojíme za tím, 

že by na ustanovení povolení provozování úložiště měl 

vládnout většinový konsenzus volených orgánů dotčené 

obce. 

 

Konkrétní návrh změny (část 1.3.2.3, odst. 1): Vyjádření 

obce by nebylo bylo pro SÚRAO závazné. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. – ROZPOR 
 
Ve svém důsledku se prakticky jedná o právo veta, a to ještě 
apriorní, bez ohledu na to, jaké jsou místní podmínky či zda 
bude do práva vetující osoby vůbec zasahováno. Správní 
orgán ani soud se tak nedostane vůbec k otázce vážení zájmů, 
protože k řízení vůbec nedojde. 
 
Žadatel o rozhodnutí je standardně v pozici osoby 
svobodně nakládající se svými právy a zájmy, zatímco při 
uplatnění tohoto institutu by ani neměl možnost se pokusit 
svůj záměr nechat posoudit správním orgánem. Jeho právo 
by bylo zcela závislé na neomezeném rozhodnutí jiné osoby, 
aniž by té byly kladeny jakékoliv mantinely. Rovněž rozhodující 
orgán by byl zřejmě takovým souhlasem vázán, pakliže by 
vůbec bylo nějaké řízení zahájeno. 
 
Současně by takové právo nemělo žádnou analogii, neboť toto 
obcím nepřísluší ani při budování jiných zařízení nebo provozů 
na jejich území. Jako příklad lze uvést výstavbu dopravní, 
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 
elektronických komunikací, jak je předvídána v zákoně č. 
416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 
komunikací, tj. výstavba dálnic nebo silnic I. třídy, stavby a 
zařízení přenosové soustavy, přepravní soustavy, ropovodů a 
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produktovodů, stavby výrobny elektřiny o celkovém 
instalovaném výkonu 100 MW a více, apod. 
 
Pro úplnost je třeba zmínit, že takové právo rovněž nepřísluší 
ani účastníkům v procesech upravených dle stavebního 
zákona nebo zákona EIA. Souhlas dotčeného 
vlastníka/účastníka není v těchto procesech konstruován jako 
nezbytný předpoklad (resp. nezbytný podklad) pro podání 
žádosti o realizaci záměru, ale pouze jako jedna ze 
skutečností, která je při hodnocení zkoumaného záměru 
posuzována, a to v ještě širších souvislostech s ostatními, 
právními předpisy chráněnými, veřejnými zájmy.  
 
Legislativní zásah, kterým by bylo vyhověno předmětné 
připomínce, by byl tak sto porušit princip rovnosti 
účastníků, neboť takové právo nepřísluší účastníkovi 
v žádném řízení zahajovaném na žádost, resp. na návrh jiného 
účastníka; taková právní úprava by byla nepochybně 
zhodnocena jako protiústavní a v dalším legislativním procesu 
odmítnuta. 
 
Nadto je třeba konstatovat, že uvedená připomínka opomíjí 
skutečnost, že k provozování HÚ je nutné projít celou řadou 
procesů, jejichž výsledkem jsou různá rozhodnutí nebo jiné 
závazné výstupy, umožňující tuto činnost. Jedná se zejména o 
procesy podle zákona EIA, a zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
Sektorově pak k těmto základním procesům přistupují další 
specifické procesy, jejichž účelem je ochrana zvláštních zájmů. 
K těm patří v případě HÚ postupy podle atomového zákona, 
ovšem také podle dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 61/1988 Sb., 
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, aj. 
Všechny tyto procesy a jejich výstupy jsou nezbytnou 
podmínkou k provozování HÚ. 
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Vzájemné vztahy těchto procesů a jejich souslednost pak 
stanoví přímo uvedené právní předpisy. Klíčový je zejména 
zákon EIA, který v ustanovení § 5 výslovně uvádí, že 
posuzování zahrnuje zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení 
předpokládaných přímých a nepřímých významných vlivů 
provedení i neprovedení záměru na životní prostředí. Dále pak 
vyžaduje, aby se při posuzování záměru hodnotily vlivy na 
životní prostředí při jeho přípravě, provádění, provozování 
i jeho případné ukončení. Již z těchto formulací je zřejmé, 
že EIA musí být provedena před jakýmkoliv jiným řízením, 
neboť se zabývá i pouhou přípravou záměru. Zásadní je 
také institut navazujících řízení, upravený v § 9b a násl. zákona 
EIA. Ten nejen svým názvem naznačuje, že jde o řízení 
následující až po EIA, ale zejména pravidlem stanoveným 
v § 9a odst. 3 zákona EIA, podle kterého je stanovisko (tj. 
výstup z EIA) podkladem pro vydání rozhodnutí v 
navazujících řízeních, jasně zakotvuje, že navazující řízení 
budou následovat až po provedení EIA. Mezi navazující 
řízení pak dle § 3 písm. g) tohoto zákona patří zejména řízení 
dle stavebního zákona, řízení dle horního zákona a jiná, 
výše zmíněná. Vzájemná souslednost EIA a stavebních či 
horních procesů je tedy legislativně přesně dána přímo 
zákonem o EIA. 
 
Co se týče rozhodnutí dle atomového zákona (např. 
povolení k umístění úložiště), ta jsou dle § 86 odst. 2 písm. 
b) stavebního zákona, ale i jiných jeho ustanovení, v pozici 
tzv. podkladových rozhodnutí, která jsou přikládána k 
žádosti o vydání územního rozhodnutí, potažmo 
stavebního povolení. Musí být tedy vydána před tím, než je 
proces podle stavebního zákona zahájen. Obdobné je to i v 
dalších fázích životního cyklu. 
 
Zvláštní legislativa tedy stanoví jednoznačně, jaké je řetězení 
správních procesů a jejich rozhodnutí nebo jiných výstupů 
(EIA-sektorové zákony-stavební zákon). I v tomto případě 
pak platí, že nelze přebírat právní úpravu z jiných právních 
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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. 
 
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že fáze, k níž tato připomínka 
SMSČR směřuje, 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 HÚ RAO 
své námitky, vyjádření či stanoviska.   
 
Vyjádření k vypořádání. 
SMS ČR nesouhlasí s vypořádáním. 
 
Z důvodu nouzového stavu byla komunikace k vypořádání 
připomínek vedena korespondenčně. Zástupci SMS ČR se 
dne 9. dubna 2020 vyjádřili k vypořádání následovně: 
Náš základní požadavek směřuje k posílení postavení obcí 
jako neopominutelného subjektu, který se vyjadřuje k záměru 
povolit provoz hlubinného úložiště. Toto vyjádření nemusí mít 
nutně povahu absolutního veta. Vyjádření obce však musí v 
každém případě mít svou váhu, spočívající například v tom, že 
případné nesouhlasné stanovisko obce nelze překonat 
prostým rozhodnutím exekutivy, která návrh na povolení 
provozu úložiště připravovala. 
 
Veto obcí je navíc v českém právu napřímo zavedené, a to 
např. v připojování nemovitostí na pozemní komunikace podle 
§ 10 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (zřizování 
sjezdů). Podkladem pro povolení sjezdu je souhlas vlastníka 
komunikace, k níž se nemovitost připojuje, tedy zpravidla obce 
(v případě místních komunikací). Bez tohoto souhlasu nelze 
zřízení sjezdu povolit. Souhlas přitom uděluje obec v rámci své 
samostatné působnosti (samospráva), nemusí být jakkoliv 
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zdůvodňován a není žádným způsobem přezkoumatelný. Obce 
tedy mají de facto ve vztahu ke zřizování sjezdů právo veta. 
 
Také je poukázáno na formálně rovnocenné postavení 
účastníků řízení. Nicméně řízení o povolení provozu úložiště je 
nárokové, tedy pokud SÚRAO splní zákonné předpoklady, 
bude mu vyhověno, i kdyby s tím dotčená obec nesouhlasila. 
Dále ust. § 40 odst. 5 zákona o geologických pracích obsahuje 
výčet důvodů, pro které Ministerstvo životního prostředí žádost 
o stanovení průzkumného území zamítne. Nesouhlas obce 
přitom není důvodem pro zamítnutí. Pozice obce je tak 
oslabována zásadním způsobem. 
 
Po následné písemné komunikaci se obě strany shodly, že 
ve vypořádávání zůstává rozpor.  Stanovisko MPO 
k rozporu je následující: 
 
1. Jedná se o opakování argumentace (viz výše), proto 
odkazujeme na náš text výše (zejm. EIA), který je mj. 
výsledkem nalezení kompromisu s MV. Navíc jde o záležitost 
týkající se jaderné bezpečnosti a nezávislosti SÚJB, který 
nemůže být vázán vetem správního celku či občanů. 
 
2.  Tato připomínka opomíjí fakt, že vlastník komunikace 
je podle citovaného ustanovení účastníkem řízení vedeného 
před silničním úřadem a své stanovisko dává v průběhu 
zahájeného řízení jako projev svých procesních práv – nikoliv 
před zahájením řízení, jak se SMS ČR nesprávně domnívá. Je 
tedy třeba setrvat na našem názoru, že právo veta by nemělo 
žádnou analogii. 
Uvedený názor potvrzuje rovněž komentářová literatura (KOČÍ, 
Roman. Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 
prováděcí vyhláškou a vzory správních rozhodnutí a jiných 
právních aktů. 6. vyd. Praha: Leges, 2018), ve které se uvádí: 
„Vlastník dotčené pozemní komunikace v řízení předkládá 
stanovisko. Z toho vyplývá, že i když je nesouhlasné, tak 
žádosti o připojení může být vyhověno, pokud je to ve veřejném 
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zájmu. Pravidlem však bude, že v případě nesouhlasného 
stanoviska vlastníka dotčené pozemní komunikace připojení 
nebude povoleno, neboť se předpokládá, že vlastník pozemní 
komunikace měl k vydání nesouhlasného stanoviska objektivní 
(důležitý) důvod. Stanovisko vlastníka dotčené pozemní 
komunikace nemusí být zdůvodněno a jeho obsahová forma je 
ponechána na uvážení vlastníka dotčené pozemní 
komunikace. Policie České republiky, resp. Ministerstvo vnitra 
(u dálnic), předkládá k návrhu připojení závazné stanovisko. 
Jeho obsah je tedy pro silniční správní úřad závazný a povolení 
připojení nemůže být vydáno v rozporu s tímto závazným 
stanoviskem…Vlastník dotčené pozemní komunikace je 
společně se žadatelem o povolení připojení účastníkem 
správního řízení.“ 
 
3.  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. 
 
4.  Jelikož je řízení před SÚJB 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. Je to dáno 
zejména tím, že se v tomto řízení 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 
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v rámci fází, resp. procesů (správních řízení), které tomuto 
správnímu řízení předchází. 

9) 1.3.2.3. Návrh věcného řešení zapojení obcí a jejich 

občanů při povolování provozování úložiště (odst. 1) 

V odst. 1 je uvedeno, že obcím by byla dána lhůta 30 dnů 

ode dne doručení výzvy pro zaslání vyjádření SÚRAO. 

Domníváme se, že pro tak zásadní rozhodnutí, které 

ovlivní současných i budoucích generací žijících v 

dotčené obci by měla být lhůta výrazně prodloužena. 

Navrhujeme prodloužit lhůtu na 60 dnů i vzhledem k 

tomu, že v celkovém časovém rámci je toto prodloužení 

zanedbatelné. Delší lhůta je potřeba i pro případ, že by 

obec chtěla dané projednat např. na zastupitelstvu obce. 

 

Konkrétní návrh změny (část 1.3.2.3, odst. 1): Obcím by 

byla dána lhůta 30 60 dnů ode dne doručení výzvy pro 

zaslání vyjádření SÚRAO. 

 

Tato připomínka se rovněž váže k části 1.3.2.3, odst. 2. 

Tato připomínka je zásadní. 

 Akceptováno. Upraveno.  
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno a v části 1.3.2.3 a 
v části 2.1. návrhu věcného záměru zákona byla lhůta pro 
vyjádření dotčených obcí k záměru povolení provozování 
úložiště prodloužena na 90 dní. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
SMS ČR souhlasí s vypořádáním. 
 

10) 1.3.2.3. Návrh věcného řešení zapojení obcí a 

jejich občanů při povolování provozování úložiště 

(odst. 2) 

V odst. 2 je uvedeno, že vyjádření obcí zaslaná SÚRAO 

v zákonné lhůtě by byla povinnou přílohou žádosti o 

povolení provozování úložiště předkládané Státnímu 

úřadu pro jadernou bezpečnost. Zásadně nesouhlasíme 

s tím, že na vyjádření obcí zaslaná po uplynutí zákonné 

lhůty by neměl být brát zřetel. Vzhledem k tomu, že jde o 

zásadní rozhodnutí, žádáme, aby podmínka dodržení 

zákonné lhůty pro vyjádření obce byla odstraněna. 

Akceptováno jinak. 
 
Lhůta pro zaslání vyjádření dotčené obce je po změně 
příslušné části návrhu věcného záměru zákona nastavena na 
90 dnů. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
SMS ČR souhlasí s vypořádáním. 
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Konkrétní návrh změny (část 1.3.2.3, odst. 2): Uvedená 

vyjádření obcí zaslaná SÚRAO v zákonné lhůtě 30 dnů 

by byla povinnou přílohou žádosti o povolení 

provozování úložiště radioaktivního odpadu předkládané 

SÚJB. 

Tato připomínka je zásadní. 

11) 1.3.2.4. Návrh věcného řešení zúžení a výběru v 

úvahu připadajících lokalit pro přípravu a umístění 

hlubinného úložiště radioaktivního odpadu 

Návrh věcného záměru postrádá specifikaci celého 

postupu zúžení a výběru v úvahu připadajících lokalit. 

Žádáme doplnit náplň jednotlivých fází procesu zúžení a 

výběru počtu lokalit spolu s rozhodujícími kritérii tohoto 

procesu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Úprava postupu zužování počtu lokalit a výběr finální lokality je 
již v návrhu věcného záměru zákona obsažena. Současně 
charakterizaci postupů a parametrů při zúžení a výběru 
potencionálně vhodných lokalit pro přípravu a umístění 
hlubinného úložiště radioaktivního odpadu obsahuje 
Koncepce přijatá Vládou ČR. 
 
Pokud se kritérií tohoto postupu týče, tato jsou již rovněž 
stanovena, a to jednak prováděcími předpisy k atomovému 
zákonu, jednak i v dalších právních předpisech. Z těchto 
předpisů je rovněž patrný i způsob hodnocení těchto kritérií, 
když vedoucím je kritérium bezpečnosti. 
 
Konkrétně lze jako příklad specifických právních úprav kritérií 
uvést, že povinnosti budoucích provozovatelů jaderných 
zařízení, včetně HÚ, při výběru lokalit, stanoví obecně § 47 
atomového zákona. Ten vyžaduje, aby každé území k umístění 
jaderného zařízení bylo posouzeno z hledisek jeho 
vlastností způsobilých ovlivnit jadernou bezpečnost, 
radiační ochranu, technickou bezpečnost, monitorování 
radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 
zabezpečení během životního cyklu jaderného zařízení a 
dopadu jaderného zařízení na jednotlivce, obyvatelstvo, 
společnost a životní prostředí. Toto posouzení přitom musí 
být provedeno ještě před výběrem konečné lokality, 
protože jeho provedení je předpokladem pro zahájení řízení 
o povolení k umístění jaderného zařízení dle § 9 odst. 1 
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písm. a) atomového zákona. Totéž platí i pro EIA a řízení o 
umístění stavby, neboť ty lze také provést z povahy věci 
výlučně ke vztahu ke konkrétnímu území. 
 
Výsledky posouzení lokality dle atomového zákona musí 
být výslovně popsány v dokumentaci, která je 
předpokladem podání žádosti o povolení k umístění 
jaderného zařízení, konkrétně v zadávací bezpečnostní 
zprávě – viz část 1 písm. a) přílohy č. 1 atomového zákona. Na 
základě této dokumentace SÚJB rozhoduje o povolení 
umístění HÚ a bez ní, co do obsahu odpovídající 
požadavkům právních předpisů a poslednímu stavu vědy 
a techniky, nelze umístění povolit. 
 
Podrobnosti, tzn. charakteristiky území a kritéria a postupy 
jejich hodnocení, stanoví vyhláška č. 378/2016 Sb., o 
umístění jaderného zařízení. Ta výslovně vypočítává 
jednotlivé posuzované vlastnosti území, např. seismicitu, 
zlomy v zemské kůře, povodně, oběh podzemní vody apod., 
stanoví vzdálenosti, do kterých musí být vlastnosti posouzeny, 
a metody, jimiž musí být posouzeny. Vyhláška stanoví také 
vylučující parametry, při němž je umístění zařízení v území 
vyloučeno. Mimoto stanoví vyhláška v § 18 zvláštní 
požadavky na rozsah a způsob posuzování území k umístění 
HÚ, včetně posuzovaných vlastností území. Žadatel o povolení 
k umístění HÚ musí prokázat splnění příslušných legálních 
požadavků. V případě více potenciálních lokalit musí s 
využitím postupů podle vyhlášky zvolit tu z nich, která 
nejlépe vyhovuje stanoveným kritériím. Obecně je totiž 
atomovým zákonem vyžadováno, aby byla primárně zajištěna 
bezpečnost, a to odstupňovaným přístupem, ovšem při 
respektování stávající úrovně vědy a techniky a správné praxe. 
Model 4-2-1 je právně přípustnou metodou a má tak 
požadovaný právní základ. 
 
Jiné právní úpravy, zejména úprava územního řízení a EIA, 
stanoví odlišná, resp. specifická kritéria, ale principy jejich 
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uplatnění jsou obdobné. Zároveň platí, že tyto právní úpravy 
nejsou vůči sobě ve vylučovacím vztahu, nýbrž se doplňují a 
řetězí – musí být tedy naplněny všechny. Nebylo by účelné 
ani legislativně vhodné tyto právní úpravy, které platí 
obecně pro stanovené záměry či stavby včetně hlubinných 
úložišť, vyčleňovat specificky do návrhu věcného záměru 
zákona. Nevyhnutelně by tak vznikla duplicitní právní 
úprava, neboť stejná pravidla by obsahovaly různé právní 
předpisy. Takový právní stav přispívá ke komplikovanosti 
právního řádu, jeho vnitřní nekonzistenci, výkladovým 
problémům a zvyšuje riziko neodůvodněných nerovností. 
Tomuto negativnímu jevu se snaží zabránit mj. čl. 46 
Legislativních pravidel vlády, dle nějž se do právního 
předpisu zpravidla nepřejímá ustanovení jiného právního 
předpisu (recepce); vhodnější je odkázat na ustanovení jiného 
právního předpisu formou normativního odkazu nebo v 
poznámce pod čarou. Lze předpokládat, že takový postup 
duplicitní úpravy by narazil v legislativních orgánech 
vlády. 
 
Jednoznačně vhodnější je řešení s využitím metodické 
podpory a vysvětlení vztahů příslušných právních úprav 
jednotlivým aktérům bez nutnosti vytváření sektorové, 
duplicitní a právně nepřípustné úpravy. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
SMS ČR souhlasí s vypořádáním. 
 

12) 1.3.2.4. Návrh věcného řešení zúžení a výběru v 

úvahu připadajících lokalit pro přípravu a umístění 

hlubinného úložiště radioaktivního odpadu (odst. 3)  

Žádáme, aby podklady k návrhu na zúžení v úvahu 

připadajících lokalit obsahovaly závazné stanovisko obce 

a nikoli pouze nezávazná vyjádření a námitky. O 

případném nesouhlasném stanovisku by měl rozhodovat 

Neakceptováno. Vysvětleno. – ROZPOR 
 
Ve svém důsledku se prakticky jedná o právo veta, a to ještě 
apriorní, bez ohledu na to, jaké jsou místní podmínky či zda 
bude do práva vetující osoby vůbec zasahováno. Správní 
orgán ani soud se tak nedostane vůbec k otázce vážení zájmů, 
protože k řízení vůbec nedojde. 
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orgán mimo exekutivní linii (SÚRAO, MPO, Vláda ČR), 

například Senát. 

Tato připomínka je zásadní. 

Žadatel o rozhodnutí je standardně v pozici osoby 
svobodně nakládající se svými právy a zájmy, zatímco při 
uplatnění tohoto institutu by ani neměl možnost se pokusit 
svůj záměr nechat posoudit správním orgánem. Jeho právo 
by bylo zcela závislé na neomezeném rozhodnutí jiné osoby, 
aniž by té byly kladeny jakékoliv mantinely. Rovněž rozhodující 
orgán by byl zřejmě takovým souhlasem vázán, pakliže by 
vůbec bylo nějaké řízení zahájeno. 
 
Současně by takové právo nemělo žádnou analogii, neboť toto 
obcím nepřísluší ani při budování jiných zařízení nebo provozů 
na jejich území. Jako příklad lze uvést výstavbu dopravní, 
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 
elektronických komunikací, jak je předvídána v zákoně č. 
416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 
komunikací, tj. výstavba dálnic nebo silnic I. třídy, stavby a 
zařízení přenosové soustavy, přepravní soustavy, ropovodů a 
produktovodů, stavby výrobny elektřiny o celkovém 
instalovaném výkonu 100 MW a více, apod. 
 
Pro úplnost je třeba zmínit, že takové právo rovněž nepřísluší 
ani účastníkům v procesech upravených dle stavebního 
zákona nebo zákona EIA. Souhlas dotčeného 
vlastníka/účastníka není v těchto procesech konstruován jako 
nezbytný předpoklad (resp. nezbytný podklad) pro podání 
žádosti o realizaci záměru, ale pouze jako jedna ze 
skutečností, která je při hodnocení zkoumaného záměru 
posuzována, a to v ještě širších souvislostech s ostatními, 
právními předpisy chráněnými, veřejnými zájmy.  
 
Legislativní zásah, kterým by bylo vyhověno předmětné 
připomínce, by byl tak sto porušit princip rovnosti 
účastníků, neboť takové právo nepřísluší účastníkovi 
v žádném řízení zahajovaném na žádost, resp. na návrh jiného 
účastníka; taková právní úprava by byla nepochybně 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBPQBSHX5)



Stránka 124 (celkem 130) 

zhodnocena jako protiústavní a v dalším legislativním procesu 
odmítnuta. 
 
Nadto je třeba konstatovat, že absolutní právo veta obcí by 
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. Zpravidla je také právo veta 
spojeno s nějakým kvalifikovaným nástrojem, jak jej lze 
v nezbytných případech překonat, který však v tomto případě 
připomínkovateli navrhován není. 
 
Veřejnost je v případě nakládání s 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 Společné úmluvy o 
bezpečnosti při nakládání s vyhořelým jaderným palivem a o 
bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady, ale 
analogicky také odstavec 24 a 25 Preambule Směrnice, 
celospolečenským zájmem by mělo být zajistit, aby v průběhu 
všech fází nakládání s VJP a RAO 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 
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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. 
 
Současně by absolutní právo veta obcí nemělo žádnou 
analogii, neboť toto obcím nepřísluší ani při budování jiných 
zařízení nebo provozů na jejich území. Jako příklad lze uvést 
výstavbu dopravní, vodní a energetické infrastruktury a 
infrastruktury elektronických komunikací, jak je předvídána 
v zákoně č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní 
a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 
komunikací, tj. výstavba dálnic nebo silnic I. třídy, stavby a 
zařízení přenosové soustavy, přepravní soustavy, ropovodů a 
produktovodů, stavby výrobny elektřiny o celkovém 
instalovaném výkonu 100 MW a více, apod. 
 
K navrhované koncepci ve své podstatě suspenzivního veta - 
Vláda ČR by mohla rozhodnout o výběru i přes nesouhlasná 
stanoviska dotčených obcí, pokud by Senát projednal a schválil 
lokality - se již dříve vyjádřila Legislativní rada Vlády ČR, která 
tuto koncepci, jako protiústavní, odmítla. Lze tedy důvodně 
předpokládat (s pravděpodobností blížící se jistotě), že pokud 
by navržené koncepci suspenzivního veta bylo vyhověno, pak 
by Legislativní rada Vlády ČR setrvala na svém dřívějším 
stanovisku a návrh věcného záměru zákona o zapojení obcí by 
s vysokou pravděpodobností přes Legislativní radu Vlády ČR 
neprošel, resp. tato by buď doporučila Vládě ČR pozastavit 
práce na návrhu věcného záměru, nebo návrh věcného 
záměru přepracovat. To by opětovně vedlo k dalšímu odkladu 
v procesu naplnění vůle zákonodárce, vyjádřené v ustanovení 
§ 108 odst. 4 atomového zákona, a k protahování nejistoty 
dotčených obcí a jejich občanů.  
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Konečně je třeba uvést, že pokud bude obec účastníkem 
řízení, je jí plně otevřena možnost iniciovat přezkum rozhodnutí 
správního orgánu (tj. zda bylo vyjádření obce vzato na vědomí 
a řádně vypořádáno) ve správním soudnictví. Nezávislé 
posouzení tak bude zajištěno soudní mocí, která je ze své 
podstaty nezávislá a odlišná od exekutivy. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
SMS ČR nesouhlasí s vypořádáním. 
 
Z důvodu nouzového stavu byla komunikace k vypořádání 
připomínek vedena korespondenčně. Zástupci SMS ČR se 
dne 9. dubna 2020 vyjádřili k vypořádání následovně: 
 
Proces výběru lokality pro umístění hlubinného úložiště lze 
považovat za tak nestandardní a jedinečný dlouhodobý proces, 
kdy existuje zájem na co největším zapojení obcí a jejich 
zainteresování na výběru lokality, že lze považovat za 
nedostatek, pokud postavení obcí v procesu výběru lokality 
úložiště nepřekračuje uvedený standardní rámec oprávnění 
vyplývající ze správních řízení. 
 
Veto obcí je v českém právu napřímo zavedené, a to např. v 
připojování nemovitostí na pozemní komunikace podle § 10 
zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (zřizování 
sjezdů). Podkladem pro povolení sjezdu je souhlas vlastníka 
komunikace, k níž se nemovitost připojuje, tedy zpravidla obce 
(v případě místních komunikací). Bez tohoto souhlasu nelze 
zřízení sjezdu povolit. Souhlas přitom uděluje obec v rámci své 
samostatné působnosti (samospráva), nemusí být jakkoliv 
zdůvodňován a není žádným způsobem přezkoumatelný. Obce 
tedy mají de facto ve vztahu ke zřizování sjezdů právo veta. 
 
Také je poukázáno na formálně rovnocenné postavení 
účastníků řízení. Nicméně řízení je nárokové, tedy pokud 
SÚRAO splní zákonné předpoklady, bude mu vyhověno, i 
kdyby s tím dotčená obec nesouhlasila. Dále ust. § 40 odst. 5 
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zákona o geologických pracích obsahuje výčet důvodů, pro 
které Ministerstvo životního prostředí žádost o stanovení 
průzkumného území zamítne. Nesouhlas obce přitom není 
důvodem pro zamítnutí. Pozice obce je tak oslabována 
zásadním způsobem. 
 
Po následné písemné komunikaci se obě strany shodly, že 
ve vypořádávání zůstává rozpor.  Stanovisko MPO 
k rozporu je následující: 
 
1.  Vzhledem k opakování argumentace odkazujeme na 
výše uvedená vypořádání, resp. stanoviska MPO a trváme na 
návrhu vypořádání.  
 
2. Na rovnost účastníků je poukazováno v souvislosti s 
právem veta (a že by toto bylo sto narušit princip rovnosti,) 
nikoliv v souvislosti s postupy při zúžení(výběru lokality. 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. Z tohoto důvodu nelze 
o rovnosti uvažovat - nejde o správní řízení ani procesy, jde o 
postupy. 
 
3.  Rovněž můžeme doplnit, že jelikož je zajištěna účast 
obcí v řízení, které předchází vlastnímu návrhu na zúžení počtu 
lokalit, jeví se účastenství obcí v tomto procesu jako 
nadbytečné; z tohoto důvodu není zakotveno účastenství obcí 
v tomto postupu. Současně je třeba uvést, že zvážení a 
vyhodnocení kritérií pro zúžení v úvahu připadajících lokalit je 
dle atomového zákona plně v působnosti SÚRAO, jako 
technické organizace státu, jež byla zřízena pro zajišťování 
činností spojených s ukládáním RAO a jejímž předmětem 
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činnosti je, krom jiného, příprava, výstavba, uvádění do 
provozu, provoz a uzavření úložišť radioaktivního odpadu. 
 
4.  Tato připomínka opomíjí fakt, že vlastník komunikace 
je podle citovaného ustanovení účastníkem řízení vedeného 
před silničním úřadem a své stanovisko dává v průběhu 
zahájeného řízení jako projev svých procesních práv – nikoliv 
před zahájením řízení, jak se SMS ČR nesprávně domnívá. Je 
tedy třeba setrvat na našem názoru, že právo veta by nemělo 
žádnou analogii. 
 
Uvedený názor potvrzuje rovněž komentářová literatura (KOČÍ, 
Roman. Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 
prováděcí vyhláškou a vzory správních rozhodnutí a jiných 
právních aktů. 6. vyd. Praha: Leges, 2018), ve které se uvádí: 
„Vlastník dotčené pozemní komunikace v řízení předkládá 
stanovisko. Z toho vyplývá, že i když je nesouhlasné, tak 
žádosti o připojení může být vyhověno, pokud je to ve veřejném 
zájmu. Pravidlem však bude, že v případě nesouhlasného 
stanoviska vlastníka dotčené pozemní komunikace připojení 
nebude povoleno, neboť se předpokládá, že vlastník pozemní 
komunikace měl k vydání nesouhlasného stanoviska objektivní 
(důležitý) důvod. Stanovisko vlastníka dotčené pozemní 
komunikace nemusí být zdůvodněno a jeho obsahová forma je 
ponechána na uvážení vlastníka dotčené pozemní 
komunikace. Policie České republiky, resp. Ministerstvo vnitra 
(u dálnic), předkládá k návrhu připojení závazné stanovisko. 
Jeho obsah je tedy pro silniční správní úřad závazný a povolení 
připojení nemůže být vydáno v rozporu s tímto závazným 
stanoviskem…Vlastník dotčené pozemní komunikace je 
společně se žadatelem o povolení připojení účastníkem 
správního řízení.“ 
 

13) 2.1. Promítnutí navrhovaného věcného řešení 

zapojení obcí do právního řádu (odst. 4) 

Akceptováno. Doplněno a vysvětleno.  
 
Předmětné připomínce bylo zcela vyhověno a v části 1.2.1 
návrhu věcného záměru zákona byla doplněna analýza i 
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V části 2.1. Promítnutí navrhovaného věcného řešení 

zapojení obcí do právního řádu, odst. 4, je uvedeno, že 

pouze obtížně si lze představit efektivnější způsob, jak 

zajistit respektování zájmů obcí. Tato formulace v nás 

vyvolává dojem, že nebyly posouzeny všechny možné 

varianty řešení – reálně byl posouzen pouze výchozí stav 

a jedno alternativní řešení. Ačkoli jde věcný záměr v 

zapojení dotčených obcí a jejich občanů správným 

směrem, posílení legitimity výběru není podle nás 

dostatečné a žádáme zvýšit míru zapojení dotčených 

obcí a jejich občanů v duchu dalších připomínek. 

 

Konkrétní návrh změny: Věcný záměr navrhujeme 

aktualizovat o variantu 2, kde bude posouzeno řešení se 

zvýšenou mírou zapojení dotčených obcí formou 

závazných stanovisek, rozšíření počtu dotčených skupin 

v duchu dalších uplatňovaných připomínek, kritérií pro 

výběr a zúžení v úvahu připadajících lokalit a definici 

kompenzací pro všechny fáze procesu. 

Tato připomínka je zásadní. 

dalších variant řešení a bylo doplněno zdůvodnění, proč tyto 
jiné varianty nejsou dále zvažovány. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
SMS ČR souhlasí s vypořádáním. 
 

14) 2.6. Zhodnocení současného stavu a dopadů na 

životní prostředí (odst. 1) 

V odst. 1 je uvedeno, že po přijetí zákona lze 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. Domníváme se, že 

neexistuje žádná souvislost mezi zapojením obcí a 

veřejnosti a dopadem na životní prostředí. 

Doporučujeme proto tento text odstranit. 

Vysvětleno. 
 
Je povinnou částí návrhu věcného záměru zákona dle článku 
4 odst. 1 písm. e) Legislativních pravidel Vlády ČR a dle 
Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) – viz 
článek II. část A, bod 10.4. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
SMS ČR souhlasí s vypořádáním. 
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V Praze dne 19. května 2020 

Vypracoval: Ing. Jiří Polan, Ing. Tomáš Rosendorf a PhDr. Tomáš Ehler, MBA Podpis: 
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