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Úvod 

Jak vyplývá z názvu má diplomové práce, text pojednává o fázi před výstavbou hlubinného 

úložiště. Budu se věnovat nejenom jednotlivým správním procesům, které musí být 

uskutečněny, než bude vůbec zahájena stavba úložiště, ale i tomu, jak se můžou dotčené obce 

a také veřejnost do jednotlivých právních procesů zapojit. 

Hlavním důvodem, proč jsem si zvolila právě toto téma, je především aktuálnost 

problému. Tedy právě probíhající procesy, které směřují k tomu, aby úložiště bylo 

vybudováno. Ač by jistě bylo velmi zajímavé zabývat se ekologickými a morálními aspekty 

využívání radioaktivních prvků k výrobě elektrické energie, toto není cílem mé práce. Podle 

Státní energetické koncepce České republiky z roku 2015, se s jadernou energií počítá jako 

s významným energetickým zdrojem: „Jaderná energie by dlouhodobě mohla přesáhnout 50% 

podíl na výrobě elektřiny a nahradit tak významnou část uhelných zdrojů. (…) Pro případné 

pokračování využívání jádra i v delším časovém horizontu je nezbytné také prozkoumat, a 

podle potřeby i připravit, lokality pro budoucí jaderné elektrárny po roce 2040.“
1
 Z uvedeného 

vyplývá, že Česká republika v nejbližších desetiletích nepočítá s ukončením provozu 

jaderných elektráren, spíše naopak. S provozem jaderných zařízení samozřejmě narůstá 

množství odpadu, které je těmito zařízeními produkováno. Jako v současné době nejlepší 

řešení je viděno jeho uložení do hlubinného úložiště. Co je hlubinné úložiště a jaké konkrétní 

produkty se do něj plánují uložit, bude uvedeno v dalších částech práce. 

Druhým důvodem je zájem o prozkoumání možností zapojení dotčených obcí a 

veřejnosti do probíhajících správních procesů. V současné době je postoj veřejnosti, 

především ve zmíněných lokalitách, negativní.
2
  A právě vzhledem ke kontroverzím, které 

sebou výstavba úložiště přináší, je zájem veřejnosti participovat na správních procesech 

vysoký a můj názor je, že i důležitý.  

Posledním motivem bylo, že toto téma je komplexně zpracováno jen nedostatečně. 

Kromě diplomové práce Jakuba Kasla s názvem Hlubinné úložiště v právu, která byla 

na Právnické fakultě Univerzity Karlovy obhájena v roce 2015, detailnější literatura k tomuto 

tématu chybí. 

Cílem mé práce je zmapovat správní procesy, které bude nutno absolvovat, než bude 

možné stavbu hlubinného úložiště zahájit, a určit možnosti zapojení veřejnosti do těchto 

                                                 
1
 Státní energetické koncepce. Str. 14. 

2
 Srovnej např.: Obce z Pošumaví žalují stát za povolení průzkumu pro jaderné úložiště. Dostupné online: 

http://plzen.idnes.cz/kraj-uloziste-jaderny-odpad-pruzkum-zaloba-soud-obce-starostove-ph4-/plzen-

zpravy.aspx?c=A151027_132037_plzen-zpravy_pp.   

http://plzen.idnes.cz/kraj-uloziste-jaderny-odpad-pruzkum-zaloba-soud-obce-starostove-ph4-/plzen-zpravy.aspx?c=A151027_132037_plzen-zpravy_pp
http://plzen.idnes.cz/kraj-uloziste-jaderny-odpad-pruzkum-zaloba-soud-obce-starostove-ph4-/plzen-zpravy.aspx?c=A151027_132037_plzen-zpravy_pp


6 

 

procesů. Budu se zabývat nejen legislativou současnou, ale i právními předpisy, které brzy 

nabydou účinnosti, jako nový atomový zákon, či předpisy, která jsou teprve v přípravě, 

například zákon o zapojení obcí do výběru lokality hlubinného úložiště radioaktivních 

odpadů. Provedu srovnání, a také se pokusím zhodnotit, zda je nová právní úprava v oblasti 

přípravy stavby hlubinného úložiště kvalitní a vhodná. Dále se vynasnažím určit možné 

problematické oblasti a případně i navrhnout jejich řešení.  

Jak jsem již uvedla, literatury k tématu výstavby hlubinného úložiště není mnoho. 

Všemi aspekty mírového využívání jaderné energie, tedy i nakládání s radioaktivními odpady, 

se zabývá Jakub Handrlica, proto často čerpám z jeho textů. Kladně hodnotím jeho publikaci 

Vybrané problémy vnitrostátní právní úpravy mírového využívání jaderné energie.
3
 Koncept 

knihy mi pomohl s identifikací mnoha problematických míst, nejen v oblasti týkající se 

výstavby hlubinného úložiště.  

Oceňuji také práci Lubomíra Nachmilnera Principy nakládání s radioaktivními odpady,
4
 

která mi pomohla především s technickými detaily úložiště či společnou publikaci Michaela 

Pöschla a Andrey Červinkové Radioaktivní odpady,
5
 jež mi objasnila problematiku 

radioaktivních odpadů z fyzikálního hlediska.  

Nezbytným pramenem byly také komentáře jednotlivých zákonů. Především bych 

zmínila komentář ke stavebnímu zákonu
6
 od kolektivu autorů pod vedením Jany Machačkové. 

Tento komentář jsem upřednostnila z důvodu, že se věnuje i oblasti územního plánování. 

Velice nápomocný mi byl též komentář
7
 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí 

od Libora Dvořáka. Vyšel v roce 2016, takže zahrnuje i poslední významnou novelu z roku 

2015. Jen bych tomuto komentáři vytkla velkou jednostrannost, myslím, že především 

judikatura je mnohem rozpornější, než jak ji autor v publikaci podává.  

Dále jsem také bohatě využívala mnoha primárních zdrojů. Ať už se jednalo o různé 

koncepce, důvodové zprávy k jednotlivým zákonům, mnoho informací je možné dohledat 

také na stránkách jednotlivých úřadů či organizací.  

Moje práce je rozdělena do tří větších celků. První část je věnována obecnějším 

tématům. Nejprve se krátce věnuji hlubinnému úložišti především z technické stránky. 

Uvádím, z jakých částí se úložiště skládá, jaké odpady se v něm budou ukládat a jaké 

vlastnosti musí mít území, kde bude stavba stát. Následují kapitoly obsahující popis závazků 

                                                 
3
 Handrlica, Jakub. Vybrané problémy vnitrostátní právní úpravy mírového využívání jaderné energie. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014.  
4
 Nachmilner, Lubomír. Principy nakládání s radioaktivními odpady. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2000.  

5
 Pöschl, Michael. Červinková, Andrea. Radioaktivní odpady. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014.  

6
 Machačková, Jana a kolektiv. Stavební zákon: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013.  

7
 Dvořák, Libor. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016.  
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České republiky plynoucí z mezinárodního práva a z členství v Evropské unii. Na tyto části 

plynule navazuje česká právní úprava. Podrobněji je rozebrán atomový zákon, zmíněno je 

institucionální zabezpečení jaderné energie a krátce též finanční stránka budování úložiště. 

Na konci každé kapitoly následuje shrnutí. 

Druhý větší úsek je věnován jednotlivým správním procesům, které budou vedeny 

před zahájením výstavby hlubinného úložiště. Začátek kapitoly patří správněprávnímu úvodu, 

kde jsou krátce představeny jednotlivé typy procesů a jejich výstupy. Poté následují jednotlivé 

podkapitoly, kde je krátce pojednáno o každém procesu. Cílem kapitoly není poskytnout 

vyčerpávající popis průběhu jednotlivých řízení, ale spíše vypíchnout zajímavosti a případně 

identifikovat problematická místa současné, v případě atomového zákona, i budoucí právní 

úpravy.  

Poslední třetina práce se zabývá možností účasti dotčených obcí a veřejnosti ve výše 

popsaných správních řízeních. Kapitola má stejné členění jako předchozí, tedy věnuje se 

jednotlivým správním procesům a u každého samostatně popisuje možnosti zapojení, 

samozřejmě s ohledem na jejich částečnou provázanost. Poslední podkapitola je věnována 

představení věcného návrhu zákona o zapojení obcí do procesu výběru lokality hlubinného 

úložiště radioaktivních odpadů.  
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1. Pojem hlubinné úložiště 

Z fyzikálního hlediska radioaktivním odpadem jsou „odpadní látky, předměty nebo zařízení 

nevyužitelné jejich vlastníkem, jejichž obsah radionuklidů nebo jejichž povrchové znečištění 

radionuklidy překračuje hodnoty umožňující jejich uvedení do životního prostředí.“
8
 

Radionuklidy jsou prvky, v jejichž jádrech je nestabilní počet neutronů a protonů a v nichž 

probíhá přeměna. Při této přeměně je produkováno záření, které je škodlivé pro všechny živé 

organismy. Z tohoto hlediska je tedy důležité především zabránit, aby se živé organismy 

s těmito odpady setkaly.  

V České republice je nakládání s odpady obecně upraveno zákonem č. 185/2001 Sb., 

zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“). 

Předmětem úpravy tohoto zákona jsou pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro 

nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale 

udržitelného rozvoje a při omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a 

zlepšování účinnosti tohoto využívání. Avšak v § 2 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech je 

stanoveno, že se tento zákon nevztahuje na nakládání s radioaktivními odpady. Již z toho, že 

se zákonodárce rozhodl vyčlenit zacházení s radioaktivními odpady mimo obecnou úpravu, 

svědčí o specifičnosti tohoto produktu. 

Právní úpravu radioaktivních odpadů nalezneme v zákoně č. 18/1997 Sb., zákon 

o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a 

doplnění některých zákonů. Radioaktivní odpady jsou řešeny v části čtvrté zákona. Úprava je 

doplněna velkým množstvím prováděcích předpisů. Kategorizaci radioaktivního odpadu 

provádí vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně. 

V § 48 odst. 4 této vyhlášky jsou radioaktivní odpady rozčleněny na plynné, kapalné a pevné. 

Pevné radioaktivní odpady se klasifikují do tří základních kategorií, a to na přechodné, nízko 

a středně aktivní a vysokoaktivní. Přechodné odpady během pár let ztrácí svoji nebezpečnost, 

není tedy nutné hledat dlouhodobé řešení jejich existence. 

Problém nízko a středně radioaktivních odpadů je dnes v České republice úspěšně 

vyřešen jejich ukládáním do tzv. přípovrchových úložišť.  V Česku se v současnosti nacházejí 

čtyři takovéto úložiště. Jsou to, buď nepoužívaná důlní díla, nebo nové budovy stavěny přímo 

pro účel skladování radioaktivních odpadů. Tři jsou stále v provozu, jedno je již uzavřeno a 

nyní se monitorují jeho účinky na životní prostředí.  

                                                 
8
 Nachmilner, Lubomír. Principy nakládání s radioaktivními odpady. Str. 4. 
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„V ČR nevznikají vysokoaktivní odpady, popř. výjimečně…“
9
Zdálo by se tedy, že není 

nutné řešit nakládání s těmito odpady. Opak je však pravdou. Jak bylo zmíněno v úvodu, 

v České republice jsou nyní v provozu dvě jaderné elektrárny a do budoucna se uvažuje 

o navýšení počtu. V těchto zařízeních je energie získávána štěpením jader různých prvků, 

nejčastěji uranu. Tyto prvky se do reaktoru dostávají ve formě palivových tyčí. I po svém 

použití, tedy vytažení z reaktoru, jsou však stále vysoce radioaktivní a tudíž nebezpečné. 

„Za radioaktivní odpad (RAO) se často považují i použité (vyhořelé) palivové články (PJP). 

Pokud ovšem definujeme RAO jako materiál, který již nemá hodnotové využití, pak takové 

tvrzení je nesprávné, protože se část takových článků přepracovává a získává se z něho uran 

pro jaderné palivo a navíc se hledají další možnosti jeho využití či likvidace 

(např. transmutační technologie). Přesto jde o materiál, který podle řady charakteristik má 

vlastnosti vysokoaktivních RAO a je nezbytně nutné s ním tak nakládat.“
10

 Na přepracování 

jde v současné době jen menší množství vyhořelých palivových článků. Je to především 

z důvodu složitosti a ekonomické náročnosti procesu. I při přepracování však stále vzniká 

vysokoaktivní odpad, přičemž nakládání s ním je nutné dále řešit. V dalších částech práce, 

pokud se bude mluvit o radioaktivních palivech ukládaných do hlubinného úložiště, zahrnuje 

toto označení i vyhořelé jaderné palivo.  

 Ve většině států, které produkují vysokoaktivní odpad, bylo jako v současné době 

nejvhodnější řešení zvoleno definitivní uložení odpadů do hlubinných úložišť v geologických 

formacích. Tento způsob zvolila i Česká republika. Závazně ho potvrdila vláda České 

republiky svým usnesením ze dne 15. května 2002 č. 487, kterým schválila Koncepci 

nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v České republice. V této 

koncepci byla schválena stavba hlubinného úložiště, kde se předpokládá jeho trvalé uložení 

bez možnosti dalšího vyjmutí. S tím, že budou finančně a metodicky podporovány výzkumy, 

které zkoumají energetický potenciál vyhořelého jaderného paliva.
11

  

Hlubinné úložiště pro vysokoaktivní odpady a vyhořelé jaderné palivo se bude skládat 

ze tří částí: podzemních prostorů pro ukládání a manipulaci s kontejnery s vyhořelým palivem 

a vysokoaktivními odpady, přístupových šachet a tunelů a nadzemního – povrchového 

areálu.
12

 „Dlouhodobá bezpečnost je v tomto případě založena na izolační schopnosti 

přírodního prostředí, inženýrské bariéry jeho účinnost doplňují a použité výplňové materiály 

                                                 
9
 Pöschl, Michael. Červinková, Andrea. Radioaktivní odpady. Str. 47. 

10
 Ibid. Str. 31. 

11
 Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR. Str. 16-17.  

12
 Co je hlubinné úložiště. Internetové stránky Správy úložišť radioaktivních odpadů. 

http://www.surao.cz/cze/Uloziste-radioaktivnich-odpadu/Budouci-hlubinne-uloziste/Co-je-hlubinne-uloziste. 

http://www.surao.cz/cze/Uloziste-radioaktivnich-odpadu/Budouci-hlubinne-uloziste/Co-je-hlubinne-uloziste
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mají také za úkol sanovat přírodní pukliny a poruchy způsobené vybudováním úložiště.“
13

 

Podle již zmíněné koncepce by se hlubinné úložiště v České republice mělo otevřít v roce 

2065.  

Izolační schopnosti přírodního prostředí se v jednotlivých částech země značně liší. 

Pro úložiště jsou vhodné co nejstabilnější horninové masivy. Z geologických průzkumů 

vyplynulo, že mezi nejvhodnější horniny patří žuly, tufy, jílovce a soli. Tuf se jako hostitelská 

hornina využívá v USA, ve Francii či v Belgii se uvažuje o jílovcích, v Japonsku či Finsku 

byla vybrána žula.
14

 „Na území České republiky se v seizmicky stabilních oblastech nacházejí 

rozsáhlé žulové masivy a je téměř jisté, že hlubinné úložiště bude umístěno v jednom 

z nich.“
15

 V současnosti (2016) je vytipováno sedm lokalit, kde by bylo možné úložiště 

vybudovat.  

Na základě výše uvedeného je tedy jasné, že hlubinné úložiště, není možné vybudovat 

kdekoliv. Pokud by tomu tak bylo, stát by se zcela jistě rozhodl pro variantu vybudování 

úložiště na státních pozemcích. Svědčí o tom i to, že mezi uvažovanými lokalitami bylo 

území vojenského újezdu Boletice. Neprokázala se však jeho geologická vhodnost. Úložiště je 

tedy plánováno na území několika obcích a právě tyto obce, jejich obyvatelé a další subjekty 

budou mít zájem zúčastnit se procesů vedoucích k definitnímu rozhodnutí o umístění a 

vybudování úložiště.  

Nelze opomenout také důležitý fakt, že nejde „pouze“ o uložení jaderného odpadu 

do podzemí, ale také o výstavbu a provoz nadzemního areálu. Podle referenčního projektu se 

nyní počítá s areálem o rozloze 23, 4 ha.
16

 Provozní doba úložiště se přepokládá na několik 

desetiletí a po tu dobu bude nutné počítat také s dopravou odpadů do úložiště, ať už pomocí 

automobilové dopravy nebo po železnici. Po ukončení provozu by měly být tyto budovy 

odstraněny a počítá se pouze s drobným zařízením, které by monitorovalo procesy uvnitř 

úložiště.  

 

 

                                                 
13

 Nachmilner, Lubomír. Principy nakládání s radioaktivními odpady. Str. 38. 
14

 Zahraniční přístupy k hlubinnému ukládání. Internetové stránky Správy úložišť radioaktivních odpadů. 

http://www.surao.cz/cze/Uloziste-radioaktivnich-odpadu/Budouci-hlubinne-uloziste/Zahranicni-pristupy-k-

hlubinnemu-ukladani. 
15

 Hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Správa úložišť radioaktivních odpadů, 2010. Str. 8.  
16

 Hlubinné úložiště radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. Správa úložišť radioaktivních odpadů, 

2011. Str. 18. 

http://www.surao.cz/cze/Uloziste-radioaktivnich-odpadu/Budouci-hlubinne-uloziste/Zahranicni-pristupy-k-hlubinnemu-ukladani
http://www.surao.cz/cze/Uloziste-radioaktivnich-odpadu/Budouci-hlubinne-uloziste/Zahranicni-pristupy-k-hlubinnemu-ukladani
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2. Právní úprava vztahující se k hlubinnému úložišti 

radioaktivního odpadu 

 

2.1 Mezinárodní závazky České republiky  

Mezinárodní spolupráce v oblasti jaderné energie je velice důležitá. Zaprvé je tím umožněno 

lepší předávání odborných znalostí a umožnění technologického vývoje v této oblasti. 

Druhým, důležitějším důvodem je spolupráce na mírovém využívání jaderné energie, ať už 

mluvíme o regulaci jaderných zbraní, nebo o závazcích, které se týkají odpovědnosti za škodu 

při jaderných haváriích
17

 nebo oznamování jaderných havárií.
18

 Česká republika, případně 

některé organizační složky státu, je členem několika mezinárodních organizací. Z hlediska 

nakládání s radioaktivními odpady jsou nejdůležitějšími Mezinárodní agentura pro atomovou 

energii a Agentura pro atomovou energii. O Evropském společenství pro atomovou energii 

(Euratom) bude pojednáno v další kapitole.  

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency - 

IAEA) patří mezi jednu z přidružených organizací Organizace spojených národů. Byla 

založena v roce 1957 jako světové centrum pro kooperaci a pro prosazování bezpečného a 

mírového užívání jaderných technologií.
19

 V současné době má IAEA 168 členských států, 

mimo jiné téměř všechny státy, které vlastní jaderné zbraně, chybí Severní Korea, které v roce 

1994 z organizace vystoupila.
20

 Česká republika je členem od roku 1993, bývalé 

Československo bylo členem v podstatě od jejího založení. „Činnost Agentury v oblasti 

jaderné bezpečnosti a fyzické ochrany jaderných materiálů představuje jádro jejích aktivit, 

směřující k vytvoření komplexního rámce pro mírové využívání jaderné energie. Zmocnění 

k těmto aktivitám se odvíjí od čl. III Statutu, který stanovuje, že Agentura vytvoří a přijme 

„standardy bezpečnosti za účelem ochrany zdraví, minimalizace rizika pro život a zdraví 

osob, včetně standardů pracovních podmínek“ (A odst. 6). Toto své poslání Agentura 

realizuje prostřednictvím nástrojů, které sama kategorizuje do čtyř skupin: (a) závazné a 

nezávazné předpisy mezinárodního práva, (b) komplexní série technických standardů, 

označených jako Nuclear Safety Standards, (c) výsledky mezinárodních odborných misí 

(Safety Advisory Reviews) a doporučení, která jsou jejich výsledkem, a (d) vytvoření 

                                                 
17

 Např. Vídeňská úmluva o odpovědnosti za jaderné škody z roku 1963. 
18

 Např. Úmluva o včasném oznamování jaderné nehody z roku 1986. 
19

 About Us. Internetové stránky Mezinárodní agentury pro atomovou energii. https://www.iaea.org/about. 
20

 Member states. Internetové stránky Mezinárodní agentury pro atomovou energii. 

https://www.iaea.org/about/memberstates. 

https://www.iaea.org/about
https://www.iaea.org/about/memberstates
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národního právního rámce, který výše uvedené dokumenty reflektuje. Přijetí „standardů“ dle 

čl. III A odst. 6 Statutu tedy není chápáno a interpretováno výlučně jako přijetí závazných 

právních norem, ale v širším smyslu, jako vytvoření obecného rámce, zahrnujícího jak 

závazné hard law, tak i nezávazné soft law.“
21

   

Význam IAEA na poli mezinárodního práva je značný. IAEA sice není smluvní stranou 

mezinárodních úmluv, ale stala se platformou, kde se mezinárodní smlouvy sjednávají, a 

Generální ředitel je jejich depozitářem. Jen příkladem je to Vídeňská úmluva o odpovědnosti 

za jaderné škody, Úmluva o fyzické ochraně jaderných materiálů či Úmluva o pomoci 

v případě radiační nebo jaderné nehody. Ve vztahu k jadernému úložišti je však nejdůležitější 

Společná úmluva o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti 

při nakládání s radioaktivními odpady z roku 1997. Česká republika je její smluvní stranou 

od roku 1997, vyhlásila ji pod č. 3/2012 Sb. m. s. Na základě článku 40 smlouva vstoupila 

v platnost v roce 2011.  

V preambuli Úmluvy je vyjádřeno, co je smyslem a důvodem uvedené smlouvy. Je zde 

uvedeno, že úmluva se vztahuje pouze na vyhořelé palivo a radioaktivní odpady, které 

vznikají při mírovém použití jaderné energie. Stanoví, že konečnou odpovědnost za zajištění 

bezpečnosti při nakládání s radioaktivním odpadem nese stát a nechává na jeho volbě, zda se 

rozhodne odpady dále přepracovávat či zvolí jeho ukládání. Stejně tak umožňuje, aby stát 

zakázal dovoz cizího vyhořelého paliva a radioaktivních odpadů na své území. Dále je 

zdůrazňována nutnost informovanosti veřejnosti a dodržování osvědčených bezpečnostních 

postupů. Dosažení a udržení celosvětové bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a 

radioaktivními odpady je uvedeno i na prvním místě mezi cíli Úmluvy. „Společná úmluva 

z r. 1997 není samovykonatelnou (self-executing) mezinárodní konvencí. Obsahuje toliko 

celou řadu bezpečnostních závazků smluvních států ohledně přijetí opatření za účelem 

zajištění vysoké úrovně bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady, které mají být 

následně reflektovány v národní veřejnoprávní úpravě. Konkrétně se jedná o opatření 

ve vztahu k umísťování, projektování a výstavbě zařízení pro nakládání s radioaktivními 

odpady ve vztahu k jejich provozu. (…) Je tedy možné konstatovat, že společná úmluva 

z r. 1997 v zásadě ve vztahu k nakládání s radioaktivními odpady požaduje vytvoření 

specifických předpisů v oblasti správního práva, které by upravovaly jak zvláštní povolovací 

                                                 
21

 Handrlica, Jakub. Jaderné právo: právní rámec pro mírové využívání jaderné energie a ionizujícího záření. 

Praha: Auditorium, 2012. Str. 78. 
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režim ve vztahu k úložištím radioaktivních odpadů, tak i zvláštní režim následného správního 

dozoru.“
22

 

Druhou významnou mezinárodní organizací, jíž je Česká republika členem, je Agentura 

pro atomovou energii (Nuclear Energy Agency - NEA). NEA je nevládní specializovanou 

agenturou v rámci Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Byla založena jako 

původně regionální organizace v roce 1957. Dnes má NEA 31 členských států z celého 

světa.
23

 Česká republika se stala členem v roce 1996. Cílem NEA je „asistovat členským 

státům v udržení a dalším rozvoji jaderné energie pro mírové účely, a to skrze mezinárodní 

spolupráci založenou na vědeckých, technologických a právních základech, nezbytných 

pro bezpečnost a ekologické a ekonomické užívání. Poskytovat autoritativní doporučení a 

utvářet společné postoje v klíčových záležitostech, zapojit se do vládního rozhodování 

v oblasti jaderné politiky a rozšiřovat politiku OECD v oblastech energetiky a udržitelného 

rozvoje.“
24

 Z uvedeného lze dovodit, že NEA na rozdíl od IAEA nemá ambice v oblasti 

vytváření závazných mezinárodněprávních aktů. Její doporučení a analýzy jsou však 

mezi odbornou veřejností vysoce hodnoceny a nezřídka se následně stávají závazné jejich 

implementací do národní legislativy. NEA velice úzce spolupracuje s IAEA i s Euratomem. 

NEA se věnuje osmi klíčovým tématům, kdy pro každé téma je vytvořen výbor. Tyto 

výbory si poté vytváří pracovní skupiny a další součásti. Pro oblast radioaktivních odpadů byl 

již v roce 1975 ustaven Výbor pro nakládání s radioaktivními odpady (Radioactive Waste 

Management Committee). Jeho součásti jsou poté další pracovní skupiny, například Forum 

on Stakeholder Confidence, která slouží pro sdílení zkušeností v sociální rovině 

radioaktivních odpadů. Tedy týkající se vztahů mezi zainteresovanými subjekty, většinou 

státními institucemi a místními obyvateli. Jak bylo řečeno výše, NEA nevydává právně 

závazné dokumenty, ale i tak jsou její výstupy považovány za respektovaný zdroj informací. 

Právě Výborem pro nakládání s radioaktivními odpady a uvedenou pracovní skupinou byla 

v roce 2010 vypracována analýza, která v 13 zemích světa hodnotila možnosti zapojení 

veřejnosti do správních procesů vedoucích k výstavbě hlubinného úložiště. Předmětem 

zkoumání bylo například, zda mají obce právo veta v otázce uložiště či jaké jsou obcím 

nabízeny benefity.  

 

                                                 
22

 Handrlica, Jakub. Vybrané problémy vnitrostátní právní úpravy mírového využívání jaderné energie. Str. 114-

115. 
23

 The Nuclear Energy Agency. Internetové stránky Agentury pro atomovou energii. http://www.oecd-

nea.org/general/about/. 
24

 Ibid. 

http://www.oecd-nea.org/general/about/
http://www.oecd-nea.org/general/about/


14 

 

2.2 Právní závazky ve vztahu k Evropské unii a Euratomu 

Česká republika se stala členem Evropského společenství pro atomovou energii 1. května 

2004, tedy ve stejný okamžik jako členem Evropské Unie a to z toho důvodu, že členství jsou 

na sebe navázána vice versa. Toto vyplývá z článku 1 Smlouvy o přistoupení České republiky 

k Evropské Unii, kde je stanoveno, že Česká republika (…) se stávají členy Evropské unie a 

smluvní stranami smluv, na nichž je Unie založena. O jaké smlouvy se jedná lze dovodit 

ze znění Aktu o podmínkách přistoupení České republiky a o úpravách smluv, na nichž je 

založena Evropská unie. V článku 1 je psáno, že pro účely tohoto aktu se původními 

smlouvami rozumějí (…) Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii. 

Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) byla 

podepsána v roce 1957 jako jedna z tzv. římských smluv. Druhou byla Smlouva o založení 

Evropského hospodářského společenství (EHS). „Euratom vznikl jako druhá sektorální 

nadstátní mezinárodní (regionální) organizace (vedle SESUO). Byl vytvořen jako nástroj 

kontroly a koordinace v oblasti civilního jaderného hospodářství. Jeho cílem je přispívat 

vytvořením předpokladů nezbytných pro rychlý vznik a rozvoj jaderného průmyslu 

ke zvyšování životní úrovně v členských státech a rozvoji vztahů s jinými státy (čl. 1). Za tím 

účelem má mimo jiné jako své úkoly rozvíjet výzkum a zajišťovat rozšiřování technických 

poznatků, stanovit jednotné bezpečností normy pro ochranu zdraví obyvatelstva a dozírat 

na jejich dodržování (…) Plněním těchto úkolů má být vytvořen společný trh pro látky a 

zařízení používané v jaderné oblasti, jakož i pro investice a pracovníky. Smlouva předvídá 

vznik právního rámce pro zacházení se štěpnými materiály a vytvoření kontrolních 

mechanismů nad štěpnými materiály a atomovou technikou, jejichž režim reguluje.“
25

 

Ne všechny proklamované cíle se Euratomu podařilo naplnit. Nevznikl například společný trh 

pro atomový průmysl, protože „soutěž v této oblasti je minimální, neboť režim obchodu určují 

převážně národní výrobci a členské státy. Úspěchy zaznamenal EURATOM v oblasti 

společného výzkumu. EURATOM provozuje Společné výzkumné středisko pro jaderný 

výzkum pracující ve čtyřech výzkumných střediscích ve čtyřech členských státech.“
26

 

Je důležité zmínit, že Euratom má dosah pouze na civilní využití jaderné energie. 

Jeho vojenské využijí je mimo jeho pravomoci. Toto bylo potvrzeno i judikaturou 

Evropského soudního dvora, například v případě rozsudku C-61/03 Evropská komise 

vs. Velká Británie ze dne 12. dubna 2005. 

                                                 
25

 Tichý, Luboš. Arnold, Rainer. Zemánek, Jiří. Král, Richard. Dumbrovký, Tomáš. Evropské právo. 5.přeprac. 

vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. Str. 12. 
26

 Ibid. Str. 12. 
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V průběhu let integrační vývoj Evropy dosáhl značných změn. Od původně striktně 

hospodářského seskupení se EHS změnilo na organizace se širokým polem působnosti. To 

sebou přineslo i mnohé změny zakládacích smluv. Smlouva o založení Euratomu je v tomto 

výjimkou, za dobu své existence se téměř neměnila. 

Poslední velká diskuze o změně smlouvy proběhla v době, kdy se projednával vznik 

Ústavy pro Evropu. Projekt po odmítnutí referendy v některých členských státech ztroskotal a 

byl nahrazen smlouvou, dnes známou jako Lisabonskou. I při tomto procesu nakonec zůstala 

Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii mimo. Již v 2002 bylo 

rozhodnuto, že Euratom nebude včleněn do Evropské unie a zachová si svou právní 

subjektivitu, v průběhu změn primárních smluv bylo přidáno pouze několik ustanovení, aby 

zůstala jejich určitá logická provázanost. Hlavní důvody, proč neproběhla větší revize 

smlouvy, shrnul Jakub Handrlica do třech bodů: 1) členské státy přistupují k řešení problémů 

týkající jaderné energetiky s velkou mírou opatrnosti, 2) předností stávajícího textu smlouvy 

je vysoká míra adaptibility, 3) stávající znění přenechává členským státům velkou míru 

autonomie.
27

 

Je ovšem důležité zmínit, že ač Smlouva o založení Evropského společenství 

pro atomovou energii zůstala téměř beze změny, pravomoci či spíše oblasti působení 

Euratomu byly značně rozšířeny judikaturou Evropského soudního dvora. Euratom je 

zmocněn k vydávání sekundární legislativy a to na základě čl. 30 Smlouvy, kde je stanoveno, 

že v rámci Společenství se stanoví základní standardy ochrany zdraví obyvatelstva a 

pracovníků před nebezpečím ionizujícího záření. Nikde však není stanoveno, co musí být 

zdrojem tohoto záření. V roce 2002 vydal Evropský soudní dvůr rozsudek, kterým stanovil, že 

Euratom má možnost regulovat i bezpečnost jaderných zařízení a to právě odkazem 

na zmíněný článek 30.  

Základem sporu bylo přistoupení Evropského společenství k Úmluvě o jaderné 

bezpečnosti. V roce 1994 byl Radě Evropskou komisí dán návrh na vydání rozhodnutí, 

kterým by společenství k Úmluvě přistoupilo. Rada rozhodnutí vydala, ale odepřela v nich 

pravomoci Společenství rozhodovat například v oblasti vyhodnocování a ověřování 

bezpečnosti jaderných zařízení, které ovšem Úmluva také upravuje. „Předmětem řízení se 

následně stalo to, jestli Společenství disponuje na základě interpretace Kapitoly třetí 

pravomocí v oblasti bezpečnosti jaderných zařízení, tj. v oblasti jejich plánování, umísťování, 

                                                 
27

 Handrlica, Jakub. Reforma Smlouvy o založení Euratomu: opce a limity. In Lisabonská smlouva a ústavní 

pořádek ČR, eds. Gerloch, Aleš. Wintr, Jan. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. Str. 276.  
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výstavby a jejich provozu.“
28

 Soudní dvůr se ve svém rozsudku rozhodl následovně: „I když 

Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii výslovně nepřiznává 

Společenství pravomoci v oblasti povolování výstavby nebo provozu jaderných zařízení, 

podle čl. 30 až 32 Smlouvy Společenství disponuje pravomocí vytvořit za účelem ochrany 

právní systém, který musí být aplikovaný v jednotlivých členských státech. (…) Podle čl. 37 

Smlouvy disponuje společenství pravomocí v oblasti „plánů na zneškodňování radioaktivních 

odpadů v jakékoliv formě“, pokud provedení takového plánu může vést k radioaktivnímu 

zamoření, vody, půdy nebo vzdušného prostoru jiného členského státu“
29

. Ustanovení 

Úmluvy o jaderných zařízeních i radioaktivních odpadů tak soud zařadil mezi oblasti, které je 

možno sekundární legislativou harmonizovat. „Tato relativně extenzivní interpretace 

pravomocí zakotvených v čl. 30 až 33 Smlouvy o založení Euratomu i na oblast bezpečnosti 

jaderných zařízení se stala základem pro následnou legislativní činnost Euratomu v oblasti 

přepravy jaderných materiálů (2006/117/Euratom), jaderné bezpečnosti (2009/71/Euratom) a 

nakládání s radioaktivními odpady (2011/70/Euratom).“
30

 

Vytvořením nové sekundární legislativy byla pověřena Evropská skupina na vysoké 

úrovni pro jadernou bezpečnost a nakládání s odpadem, později přejmenované na Skupinu 

evropských dozorných orgánů pro jadernou bezpečnost (ENSREG). ENSREG je nezávislý 

expertní orgán vytvořen rozhodnutím Komise v roce 2007. Skládá se z pracovníků institucí, 

které mají na starost jadernou bezpečnost, nakládání s radioaktivními odpady a dalších 

regulátorů ze všech členských států Unie. Organizace úzce spolupracuje s WENRA (Asociace 

západoevropských jaderných dozorů), i s IAEA, na jejíž vypracované bezpečností zásady je 

ve směrnicích přímo odkazováno.  

Významným výstupem je směrnice Rady 2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, 

kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení. „Je možné 

konstatovat, že směrnice sleduje ve vztahu k právnímu řádu členských států tři cíle: prvním 

cílem je, aby členské státy přijaly vhodná vnitrostátní opatření pro zajištění vysoké úrovně 

jaderné bezpečnosti za účelem ochrany pracovníků a obyvatelstva před riziky ionizujícího 

záření pocházejícího z jaderných zařízení (…), druhým z cílů je dosažení a garance 

nezávislosti dozorových orgánů ve vztahu k jadernému průmyslu (…), třetím z cílů je 

zajištění povinností „držitele povolení“ v oblasti bezpečnosti zařízení, která mají být plněny 

                                                 
28

 Handrlica, Jakub. Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom): právní řád pro jadernou Evropu. 

Praha: Univezita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2012. Str. 113. 
29

 Ibid. Str. 114. 
30

 Ibid. Str. 114. 
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pod dozorem nezávislého dozorového orgánu.“
31

 Právní a správní předpisy měly členské státy 

harmonizovat do 22. července 2011. Ze znění směrnice zcela jasně vyplývá inspirace 

Úmluvou o jaderné bezpečnosti z roku 1994, pouze blíže rozpracovává některé pojmy a 

stanoví členským státům konkrétní povinnosti.  

Z hlediska tématu diplomové práce je však mnohem důležitější 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. 

Směrnice částečně navazuje a v některých článcích odkazuje na směrnici Rady 

2006/117/Euratom o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu vyhořelého paliva a o její 

kontrole. Směrnice ve své preambuli v bodě 23 jasně deklaruje současné vědecké názory, 

když stanoví, že typickým řešením pro ukládání nízkoaktivního a středněaktivního odpadu 

jsou přípovrchová úložiště. Na technické úrovni je 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. 

Dále je nutno uvést bod 31, kde je dán důraz na transparentnost a účast veřejnosti: 

Transparentnost by měla být zaručena tím, že se v souladu s vnitrostátními a mezinárodními 

závazky zajistí účinná informovanost veřejnosti a možnost zapojení všech zúčastněných stran, 

včetně místních orgánů a veřejnosti, do procesu rozhodování. Směrnice je opět velice 

podobná Úmluvě o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti 

při nakládání s radioaktivními odpady. V předpise je stanovena odpovědnost státu 

za nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, ukládá státu povinnost 

zpracovat vnitrostátní rámec pro nakládání s odpadem, který musí zahrnovat systém 

udělování povolení, kontrol, donucovacích opatření, požadavky na informovanost veřejnosti 

či režimy financování. Zdůrazňuje nutnost zřízení příslušeného dozorového orgánu, který 

musí být funkčně oddělen od organizací činných v oblasti využívání jaderné energie, stejně 

tak to, aby odpovědnost za nakládání s odpadem měl pouze držitel příslušného povolení. 

Další články se věnují transparentnosti, finančním zdrojům a konkrétním provedením 

směrnice. Státy měli povinnost uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné 

pro dosažení souladu se směrnicí do 23. srpna 2015. „Závazky, plynoucí České republice 

ze směrnice č. 2011/70/Euratom dokládají tvrzení, že Česká republika stojí před výzvou 

připravit a realizovat zcela jedinečný, finančně nesmírně nákladný a celospolečensky 

sensitivní projekt hlubinného úložiště, které je za současného stavu poznání jedinou 
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bezpečnou variantou pro bezpečné uložení radioaktivních odpadů. V současnosti se již jedná 

nejenom o potřebu čistě průmyslovou, ale také do značné míry o realizaci závazku, 

plynoucího z evropského práva.“
32

 

 

2.3 Atomový zákon 

Využívání jaderné energie a nakládání s dalšími zdroji ionizujícího záření je obecně upraveno 

v zákoně č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový 

zákon) a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „atomový zákon“). Zákonem bylo 

moderně kodifikováno používání jaderné energie, která bylo dříve roztříštěno do několika 

předpisů. Zároveň bylo nutné upravit předpisy vzhledem k připravovanému vstupu republiky 

do evropských struktur. 

 Zákon není rozsáhlý, ale je doplněn řadou prováděcích předpisů. Zákon byl rozdělen 

do několika částí, dnes však obsahuje jen část první, kde se nachází obecná úprava mírového 

využívání jaderné energie a ionizujícího záření a část pátou, které obsahuje ustanovení 

společná, přechodná a závěrečná. Část první je rozdělena do šesti hlav. V hlavě první je 

možné naleznout obvyklá úvodní ustanovení. V první paragrafu je uvedeno, co zákon 

upravuje. Pod písmenem e) jsou uvedeny i podmínky zajištění bezpečného nakládání 

s radioaktivními odpady. Základní pojmy zákon vymezuje v § 2. Podle § 2 písm. h) bod. 1 se 

jaderným zařízení rozumí také úložiště radioaktivních odpadů, s výjimkou úložišť obsahující 

výlučně přírodní radionuklidy. Další pojmy vztahující se k radioaktivním odpadům jsou 

uvedeny ve stejném paragrafu pod písmeny t) a u). Dle § 2 písm. t) se ukládáním 

radioaktivních odpadů rozumí trvalé umístění radioaktivních odpadů do prostor, objektů nebo 

zařízení bez úmyslu jejich dalšího přemístění. Ustanovení § 2 písm. u) poté za úložiště 

radioaktivních odpadů považuje prostor, objekt nebo zařízení na povrchu nebo v podzemí 

sloužící k ukládání radioaktivních odpadů.  

Nakládání s radioaktivními odpady je upraveno samostatně v hlavě čtvrté, konkrétně 

ustanovení § 24 - § 31. V úvodním paragrafu 24 jsou uvedeny základní premisy nakládání 

s radioaktivními odpady. Je tu například zdůrazněno, že každý, kdo nakládá s radioaktivními 

odpady je povinen brát v úvahu jejich fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, 

charakterizuje se, kdo je původce odpadu, kdy je vyhořelé nebo ozářené palivo označeno 

za odpad i to, že se na nakládání s odpady nevztahuje zákon o odpadech. V § 25 je poté 

výslovně uvedeno to, že stát ručí za podmínek stanovené tímto zákonem za bezpečné ukládání 
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všech radioaktivních odpadů, včetně monitorování a kontroly úložišť i po jejich uzavření. 

Tento paragraf zakotvuje ustanovení ze Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání 

s vyhořelým palivem a radioaktivními odpady o konečné odpovědnosti státu za nakládání 

s odpady. V dalších ustanoveních této hlavy jsou řešeny institucionální a finanční otázky 

nakládání s radioaktivním odpadem. 

Tento zákon je starý již téměř dvacet let. Předpis postupně prošel několika zásadními 

novelizacemi, ale stále častěji se začaly objevovat úvahy o nutnosti vytvořit zákon nový. 

Nový kodex, zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále jen „nový atomový zákon), byl 

schválen v létě 2016 a 1. ledna 2017 se stává účinným. Hlavní důvody vytvoření nového 

předpisu jsou shrnuty v důvodové zprávě, patří mezi ně především zastaralost předpisu 

po stránce legislativně technické, nesprávná formulace zákonných zmocnění k vydávání 

prováděcích právních předpisů či nerespektování požadavku výhrady zákona.
33

 Dalším 

důvodem byl pokrok v celé oblasti a rozvoj využívání jaderné energie. Jak bylo výše uvedeno, 

podle energetické koncepce Česká republika plánuje zvyšovat podíl elektrické energie 

vyráběné v jaderných elektrárnách, výhledově se uvažuje o výstavbě dalších elektráren či 

rozšíření kapacity stávajících. Dále bylo nutné naplnit mezinárodní i evropské závazky. 

Na poli Evropské unie, respektive Euratomu bylo přijato několik směrnic, které jsou členské 

státy povinny implementovat do svých právních řádů. Důvodová zpráva zmiňuje také nutnost 

preciznějšího definování jednotlivých pojmů, zahrnutí oblasti zvládání radiačních incidentů, 

monitorování radiační situace na území České republiky či zpřesnění úpravy v oblasti 

jaderných zbraní. Oproti „starému“ atomovému zákonu nová úprava nezahrnuje oblast 

týkající se odpovědnosti za škodu. Důvodová zpráva to zdůvodňuje: „Působnost SÚJB je 

technicko-regulačního rázu a právní úprava mírového využívání jaderné energie a ionizujícího 

záření je výsostně veřejnoprávní povahy. Oblast odpovědnosti za jadernou škodu (…) tedy 

ze systematického hlediska do nového atomového zákona nepatří, neboť jde o institut 

soukromoprávní. (…) Z uvedených důvodů je navrhováno rozdělení obou úprav a ponechání 

právní úpravy odpovědnosti za jadernou škodu ve „zbytkovém“ zákoně č. 18/1997 Sb.“
34

 

Nový atomový zákon je mnohem rozsáhlejší. Obsahuje 239 paragrafů, které jsou 

doplněny rozsáhlými přílohami. K zákonu je také doplněno několik prováděcích předpisů. 

Úprava je mnohem přesnější a detailnější. První část zákona obsahuje nezbytná úvodní 

ustanovení. Ust. § 1 písm. c) stanoví, že tento zákon upravuje i nakládání s radioaktivním 
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odpadem a vyhořelým jaderným palivem. Oproti staré úpravě je tedy zde výslovně řečeno i 

vyhořelé jaderné palivo. Zákonné definice radioaktivního odpadu, vyhořelého jaderného 

paliva i úložiště radioaktivních odpadů doznaly minimálních změn.   

Nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem je upraveno v části 

druhé, hlavě IV, konkrétně v § 107 – 135. Důvodová zpráva k této hlavě odkazuje na směrnici 

2011/70/Euratom, která je rozebrána v kapitole Právní závazky ve vztahu k Evropské unii a 

Euratomu. První ustanovení hlavy vymezuje některé pojmy v oblasti nakládání 

s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem, další, tedy konkrétně § 107, se 

věnuje základním pravidlům nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným 

palivem. Podle důvodové zprávy jsou tyto odstavce, v zájmu správnosti, téměř doslovnou 

transpozicí uvedené směrnice. Ačkoliv další ustanovení zákona povinují původce odpadů, 

v § 107 odst. 4 je zakotvena „konečná a nepřenositelná“
35

 odpovědnost státu za nakládání 

s odpady. Tato odpovědnost státu plyne nejen z evropské směrnice, ale také z mezinárodních 

závazků státu a ustanovení stejného významu je i v atomovém zákoně. Následuje další 

implementace evropských závazků a to povinnost členského státu zpracovat koncepci 

nakládání s odpady. V návrhu zákona jsou jen obecné zásady, podrobnější úprava je 

ponechána prováděcím předpisům. Dále je možné nalézt již konkrétní povinnosti původce 

odpadu a držitele povolení k nakládání s odpady. V poslední části hlavy jsou stejně jako 

v současném atomovém zákoně řešeny záležitosti týkající se institucí a finančního 

zabezpečení nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem.  

 

2.4 Institucionální zabezpečení 

V předchozích kapitolách bylo několikrát zmíněno, že jsou v současném atomovém zákoně i 

v novém atomovém zákoně ustanovení týkající se institucionálního zabezpečení nakládání 

s radioaktivními odpady. Neboť atomový zákon je předpisem obecným, pravomoci 

jednotlivých institucí se neomezují jen na nakládání s jadernými odpady. Vzhledem ke své 

potencionální nebezpečnosti je nutné precizně stanovit jednotlivé povinnosti konkrétních 

institucí. Aktérů na poli zacházení s radioaktivními látkami je mnoho, ve své práci se zmíním 

pouze o těch, které mají bližší vztah k nakládání s jadernými odpady a vyhořelým jaderným 

palivem. 
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2.4.1 Vláda 

Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci. Prosazuje svůj politický program a 

prostřednictvím ministerstev řídí státní správu. Svoji vůli může projevit nařízením, kterým 

provádí konkrétní zákon
36

 nebo usnesením.
37

 Atomový zákon výslovně vládu zmocňuje 

k vydání několika nařízení. Vláda stanoví nařízením (a) sazby poplatků na odbornou činnost 

Úřadu, (b) stanoví výši a způsob odvádění prostředků na jaderný účet, (c) stanoví pravidla 

pro poskytování příspěvku a výši příspěvku pro obce, na jejímž katastrálním území je 

stanoveno (i) průzkumné území pro zvláštní zásah do zemské kůry, (ii) chráněné území 

pro zvláštní zásah do zemské kůry nebo (iii) povoleno provozování úložiště radioaktivních 

odpadů a (d) stanoví povinnosti vzhledem k zóně havarijního plánování. V novém atomovém 

zákoně vládě zůstalo zachováno zmocnění ke stanovení poplatků na odbornou činnost Úřadu 

a poplatků odváděných na jaderný účet i pravidla pro poskytování příspěvku obcí. Zde pouze 

přibylo zmocnění ke stanovení pravidel pro poskytnutí jednorázového příspěvku obci, na jejíž 

území bylo stanoveno chráněné území pro ukládání radioaktivního odpadu. Naopak je 

zrušeno zmocnění vlády ke stanovení povinností vzhledem k zóně havarijního plánování.  

Mezi důležité usnesení vlády týkající se jaderné energetiky patří schvalování již 

několikrát zmíněné energetické koncepce. Ve vztahu k jaderným odpadům je to poté 

schválení koncepce nakládání s radioaktivními odpady, již se v novém atomovém zákoně 

dostalo i ustanovení v § 108.  

 

2.4.2 Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 2/1969 o zřízení ministerstvech a jiných ústředních 

orgánů státní správy České socialistické republiky (dále jen „kompetenční zákon“) je 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ústředním orgánem státní správy, mimo jiné, pro tvorbu 

jednotné surovinové politiky, využívání nerostného bohatství, energetiku či radioaktivních 

surovin. Jeho role ve využívání jaderné energie je tedy neoddiskutovatelná. V rámci 

působnosti v oblasti energetiky je zpracovatelem vládou schvalované energetické koncepce. 

Atomový zákon zmocňuje ministerstvo k vydání (a) po dohodě s Úřadem (SUJB pozn. 

autorky) právního předpisu stanovící zvláštní požadavky na zabezpečování jednotnosti a 

správnosti měřidel a měření při činnostech spojených s využíváním jaderné energie a 

při činnostech vedoucí k ozáření a (b) v dohodě s Úřadem a Ministerstvem financí vydá 
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vyhlášku upravující způsob tvorby finanční rezervy pro potřeby přípravy a realizace 

vyřazování jaderného zařízení z provozu.  

Nový atomový zákon zmocňuje Ministerstvo k vydání prováděcího předpisu, kterým se 

stanoví (a) povinnosti držitele povolení k prvnímu fyzikálnímu spouštění jaderného zařízení 

s jaderným reaktorem, tedy způsob provedení prvního fyzikálního spouštění, rozsah a způsob 

dokumentace v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení a způsob stanovení rezervy 

na vyřazování z provozu, (b) podmínky vztahující se k bezpečnému provozu pracoviště se 

zdrojem ionizujícího záření s ohledem na typ zdroje ionizujícího záření, rozsah a způsob 

vyřazování z provozu a způsob stanovení rezervy na vyřazování z provozu. Tato povinnost je 

převzata z atomového zákona, v novém atomovém zákoně byla, stejně jako mnoho dalších 

ustanovení, rozšířena a zpřesněna.  

Ministerstvo má „také nezastupitelnou roli, jako resort, jehož předmětem je státní 

správa industriálních aktivit, při určování strategického směřování nakládání s radioaktivním 

odpadem v České republice. Nakládání s radioaktivním odpadem má totiž zásadní 

národohospodářské dopady, ať již tím, že jsou s ním spojeny nemalé náklady v nouzové 

situaci jdoucí k tíži státu, nebo tím, že je zdrojem řady ekonomicky významných aktivit.“
38

 

Toto se projevuje především v ustanovení § 108 nového atomového zákona, jenž mu stanoví 

povinnosti jako zpracovateli koncepce nakládání s radioaktivním odpadem. Tato povinnost 

vyplývá z výše uvedené evropské směrnice. Ministerstvo má povinnost tuto koncepci 

nejméně jednou za deset let vyhodnotit a případně aktualizovat. O koncepci také informuje 

Evropskou komisi. V ustanovení § 108 odst. 3 je uvedeno další zmocnění k vydání 

podzákonného předpisu, kterým (c) Ministerstvo společně s Úřadem stanoví obsah této 

koncepce, způsob hodnocení a aktualizace a způsob informování Evropské komise. Ve vztahu 

k radioaktivnímu odpadu je důležité zmínit, že je také zřizovatelem Správy úložišť 

radioaktivního odpadu, o které je pojednáno dále v textu.  

V ustanovení § 212 nový atomový zákon přiznává Ministerstvu též pravomoc vydat 

závazné stanovisko k rozhodnutí Úřadu o „projektové základní hrozbě“. Kdy projektovou 

základní hrozbou „se rozumí jevy o určité intenzitě, které mohou narušit fyzickou ochranu, 

resp. vést v důsledku ke zneužití jaderného zařízení nebo jaderného materiálu.“
39

 Ve stejném 

ustanovení je založena též působnost Ministerstva v oblasti radonové situace. 

 

                                                 
38

 Vládní návrh nového atomového zákona včetně důvodové zprávy. Str. 324. 
39

 Ibid. Str. 207. 
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2.4.3 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

V souvislosti s rozvojem jaderné energie v druhé polovině 20. století a připravovanou 

výstavbou prvních jaderných zařízení v Československu se začaly konstituovat i první orgány, 

jež měly koordinovat rozvoj v této oblasti. V roce 1959 byla usnesením vlády zřízena Komise 

pro atomovou energii při Státním výboru pro rozvoj techniky (ČSKAE). V průběhu tvorby 

kompetenčního zákona byla Komise zařazena do soustavy federálních orgánů státní správy. 

„Do působnosti ČSKAE spadá tvorba a plnění československého jaderného programu, 

problematika jaderné bezpečnosti, dodržování ustanovených záruk o kontrole štěpných 

materiálů a mezinárodní spolupráce v oblasti mírového využívání jaderné energie.“
40

  

V roce 1993 se vznikem České republiky a s novelou kompetenčního zákona se zřizuje 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) jako další ústřední orgán státní správy 

s působením v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření. V roce 1995 

byla působnost SÚJB rozšířena do oblasti ochrany před ionizujícím zářením, v roce 2000 

na výkon státní správy a kontrolu v oblasti zákazu chemických zbraní, od roku 2002 

kontroluje SÚJB oblast zákazu biologických a toxinových zbraní a v roce 2005 přebírá 

zodpovědnost také za technickou bezpečnost jaderných zařízení.
41

 

V současné době je působnost Úřadu v oblasti využívání jaderné energie upravena 

v atomovém zákoně, konkrétně v § 3. V prvním odstavci je zopakováno, že je ústředním 

správním orgánem, druhý poté stanoví, že v čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a 

odvolává vláda, jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě. Úřad má 

samostatný rozpočet a je přímo podřízen vládě ČR. Přímá podřízenost Úřadu vládě je vedena 

snahou zaručit Úřadu nezávislost. Požadavek, aby státní orgán, který dozoruje v oblasti 

mírového nakládání s jadernou energií, byl nezávislý, vyplývá nejen z mezinárodních úmluv, 

kterými je Česká republika vázána, ale i z evropské legislativy.  

V ust. §  3 odst. 3 písm. a) – y) atomového zákona jsou vyjmenovány jednotlivé činnosti 

Úřadu. Není účelem této práce podat úplný přehled činností SÚJB. Vzhledem k radioaktivním 

odpadům je nutné zmínit především § 3 odst. 3 písm. k) Úřad poskytuje obcím a krajům údaje 

o hospodaření s radioaktivními odpady a § 3 odst. 3 písm. u) Úřad rozhoduje o zajištění 

nakládání s jadernými položkami, zdroji ionizujícího záření nebo s radioaktivními odpady, 

s nimiž je nakládáno v rozporu s právními předpisy, nebo kde není odstraňován vzniklý stav.  

                                                 
40

 Historie a předchůdci SÚJB. Internetové stránky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. 

https://www.sujb.cz/o-sujb/15-let-sujb/historie-a-predchudci-sujb/. 
41

 Vznik a vývoj SÚJB. Internetové stránky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. https://www.sujb.cz/o-

sujb/15-let-sujb/vznik-a-vyvoj-sujb/. 

https://www.sujb.cz/o-sujb/15-let-sujb/historie-a-predchudci-sujb/
https://www.sujb.cz/o-sujb/15-let-sujb/vznik-a-vyvoj-sujb/
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Dle Jakuba Handrlici je státní správa Úřadem vykonávána prostřednictvím: (a) 

normotvorné činnosti, tj. vydávání vyhlášek vydávaných na základě zmocnění v atomovém 

zákoně, (b) vydávání správních rozhodnutí, (c) prostředků dozoru nad kontrolovanými 

subjekty, (d) jiných úkolů, kterými je úřad pověřen (např. evidenční činnost, poskytování 

informací obcím a krajům atd.), (e) zajišťování mezinárodní spolupráce na poli mírového 

využívání jaderné energie.
42

 

Taxativní výčet ustanovení, k jejichž provedení SÚJB vydává vyhlášky je uveden v § 

47 odst. 7 atomového zákona. Ve vztahu k jadernému odpadu je důležité zmínit podzákonný 

předpis k provedení § 24 odst. 4 atomového zákona, kterým se upravují podrobnosti 

pro nakládání s radioaktivními odpady.
43

  

Správními rozhodnutími, která mají vztah k nakládání s radioaktivními odpady je 

například povolení úřadu k umístění jaderného zařízení nebo úložiště radioaktivních odpadů
44

 

nebo povolení k nakládání s radioaktivními odpady v rozsahu a způsoby stanovenými 

prováděcím právním předpisem.
45

 O tom, jak probíhá konkrétní správní řízení, předcházející 

vydání povolení k umístění úložiště radioaktivních odpadů, bude pojednáno v dalších 

kapitolách.  

V novém atomovém zákoně je postavení SÚJB vymezeno v § 207. Stejně jako 

v současně účinném atomovém zákoně i zde je stanoveno, že SÚJB je ústředním správním 

úřadem, že v jeho čele je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda a jeho výběr, jmenování 

a odvolání se řídí zákonem o státní službě. V § 208 a 209 nového atomového zákona je 

uveden výčet všech pravomocí Úřadu v oblasti mírového využívání jaderné energie. Jak uvádí 

důvodová zpráva: „Ustanovení se v principu a co do důvodů neodchylují od tradičního 

ustanovení § 3 zákona č. 18/1997 Sb., obvyklých ustanovení v jiných správněprávních 

normách, ale v obecném smyslu mají i transpoziční roli, neboť právní předpisy EU a 

Euratomu vyžadují svěření příslušných pravomocí kompetentním orgánům.“
46

  

SÚJB bude s novým zákonem vykonávat státní správu pomocí stejných prostředků jako 

v současnosti. Zmocňovací ustanovení k vydání podzákonných právních předpisů lze nalézt 

pod § 236 nového atomového zákona. V oblasti nakládání s radioaktivním odpadem Úřad 

prováděcím předpisem stanoví postup pro shromažďování, třídění, zpracování, úpravu, 

skladování a ukládání radioaktivního odpadu, dále technické požadavky na zařízení 

                                                 
42

 Handrlica, Jakub. Jaderné právo: právní rámec pro mírové využívání jaderné energie a ionizujícího záření. 

Str. 158.  
43

 Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně č. 307/2002 Sb. 
44

 Srovnej § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon. 
45

 Srovnej § 9 odst. 1 písm. j) zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon. 
46

 Vládní návrh nového atomového zákona včetně důvodové zprávy. Str. 319. 
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pracoviště, kde se nakládá s radioaktivním odpadem či rozsah a způsob monitorování úložiště 

radioaktivního odpadu. K hlubinnému úložišti bude vydána také vyhláška, která stanoví 

způsob provádění jeho uzavření. 

Ze správních rozhodnutí zůstala SÚJB pravomoc udělovat jednotlivá povolení 

k činnostem, či stejně jako v minulém zákoně k umísťování jaderných zařízení.   

Z ustanovení, která byla transponována z evropských předpisů, konkrétně ze zmiňované 

Směrnice o nakládání s vyhořelým palivem a jadernými odpady, je ustanovení § 208 odst. 1 

písm. o) Úřad poskytuje informace v oblasti nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým 

jaderným palivem, ke kterému důvodová zpráva uvádí, že „jde o speciální ustanovení 

k obecné právní úpravě poskytování informací v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím.“
47

 Z důvodu bezpečnosti úložiště radioaktivních odpadů přibyla 

pravomoc vydat závazné stanovisko k vydání územního rozhodnutí ke stavbě na pozemku, 

kde je úložiště umístěno.  

 

2.4.4 Správa úložišť radioaktivních odpadů 

Jak bylo již napsáno, nejen podle § 25 atomového zákona, ale i podle mezinárodních závazků 

stát ručí za bezpečné ukládání všech radioaktivních odpadů, včetně monitorování a kontroly 

úložišť i po jejich uzavření. Ustanovení § 26 odst. 1 atomového zákona pověřuje Ministerstvo 

průmyslu a obchodu, aby pro zajišťování činností spojených s ukládáním radioaktivních 

odpadů zřídilo Správu. Ministr průmyslu a obchodu takto učinil svým rozhodnutím č. 107/97, 

kdy s účinností od 1. června 1997 zřídil státní organizaci Správu úložišť radioaktivních 

odpadů (SÚRAO). Od roku 2000 je SÚRAO dle § 51 zákona č. 219/2000 Sb. o majetku ČR a 

jejím vystupování v právních vztazích, organizační složkou státu. 

Předměty činnosti Správy jsou taxativně vyjmenovány v § 26 odst. 3 písm. a) – m) 

atomového zákona. Patří mezi ně například příprava, výstavba, uvádění do provozu, provoz a 

uzavření úložišť radioaktivních odpadů a monitorování jejich vlivu na okolí, nakládání 

s radioaktivními odpady, vedení evidence převzatých radioaktivních odpadů, zajištění a 

koordinace výzkumu a vývoje v oblasti nakládání s radioaktivními odpady či poskytování 

příspěvku z jaderného účtu dotčeným obcím.  

Nejdůležitějším úkolem Správy je zajišťování provozu úložišť nízko- a středněaktivních 

odpadů a příprava hlubinného úložiště. Správa koordinuje všechny práce, které směřují 
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 Vládní návrh nového atomového zákona včetně důvodové zprávy. Str. 320. 
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k přípravě a výstavbě hlubinného úložiště vysokoaktivních odpadů a vyhořelého jaderného 

paliva.
48

 

Svou činnost vykonává Správa na základě vládou schváleného statutu, rozpočtu a 

ročního, tříletého a dlouhodobého plánu činnosti. Správa vykonává právo hospodaření 

s majetkem státu a účtuje o něm ve svém účetnictví. Svůj majetek Správa nemá. Správa 

neodepisuje investiční majetek, netvoří rezervy a opravné položky.  

Orgánem Správy jsou Rada a ředitel, který je orgánem statutárním. Členy Rady a 

ředitele Správy jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu. Jedenáctičlenná rada se 

skládá ze tří zástupců orgánů státní správy, čtyř původců radioaktivních odpadů a čtyř 

zástupců veřejnosti. Rada především dohlíží na hospodárnost a účelnost vynakládání 

prostředků na činnosti zajišťované a prováděné Správou, upozorňuje ředitele a ministra 

na zjištěné nedostatky a navrhuje opatření k nápravě. Dále dává ministrovi různá doporučení a 

hodnocení. 

Ministr následně na návrh Správy předkládá jednotlivé dokumenty vládě. Vláda tak 

schvaluje roční, tříletý i dlouhodobý plán Správy. Stejně tak její rozpočet, výroční zprávu a 

auditorem ověřenou roční účetní závěrku. 

V novém atomovém zákoně je úprava systematicky zařazena stejně, v hlavě, která se 

zabývá úpravou radioaktivního odpadu, konkrétně v § 113 a následující. Důvodová zpráva 

k tomu uvádí: „Právní úprava postavení a činností vykonávaných Správou byla, jako tradiční 

a dostatečně efektivní, až na drobné opravy (…) cele převzata ze zákona č. 18/1997 Sb. 

Nepřináší tedy novinky oproti dostatečně známé a úspěšně aplikované právní úpravě.“
49

 

V dosud platném atomovém zákoně měla Správa přípravu, výstavbu, uvádění 

do provozu, provoz a uzavření úložišť radioaktivních odpadů a monitorování jejich vlivu, 

nakládání s radioaktivními odpady a úpravu vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva 

do formy vhodné pro uložení nebo následné využití zajišťovat především výběrem dodavatelů 

na základě hodnocení zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a ekonomické 

výhodnosti. Podle tohoto ustanovení „měla být Správa koncipována jako malá organizace, 

která bude zajišťovat své činnosti zejména externím způsobem, tento model bylo možné 

považovat za postačující s ohledem na dosavadní činnost Správy, která se soustředila zejména 

na zřizování provozu přípovrchových úložišť menšího rozsahu. (…) Nicméně tento model má 

své omezení a v případě dlouhodobých projektů (příprava hlubinného úložiště) je třeba 
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 Základní informace. Internetové stránky Správy úložišť radioaktivních odpadů. http://www.surao.cz/cze/O-

SURAO/Zakladni-informace. 
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 Vládní návrh nového atomového zákona včetně důvodové zprávy. Str. 290. 
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zajišťovat kontinuitu a udržování know-how v SÚRAO i při změnách dodavatelů a budovat 

znalostní organizaci. (…) Stávající zařazení do nejnižší platové tabulky v rámci státní správy 

je chybné a vyžaduje nápravu.“
50

 

V novém atomovém zákoně již ustanovení o tom, že SÚRAO má svoji činnost 

zajišťovat především pomocí externích dodavatelů, chybí. Ovšem vzhledem k tomu, že i 

důvodová zpráva deklaruje, že Správa funguje dobře a má v nastalém trendu pokračovat, 

nenapovídá tomu, že by v blízké době mělo dojít ke změně. Svědčí o tom i fakt, že 

v 1. polovině roku 2016 SÚRAO opět vydala vysoké částky za externí konzultace, ale vlastní 

poradní orgány či týmy netvořila.
51

  

 

2.5 Finanční zabezpečení 

Vybudování hlubinného úložiště je nesmírně nákladný projekt. Očekává se, že náklady 

na jeho vybudování, provoz a následné monitorování se vyšplhají do výše 106 miliard 

korun.
52

 Je tedy nutné zajistit, aby stát prostřednictvím SÚRAO měl na jeho vybudování 

dostatek finančních prostředků. Nutnost alokovat dostatečné množství financí je zakotvena i 

v mezinárodních úmluvách a směrnicích Evropské unie. Konkrétně článek 22 Společné 

úmluvy stanoví, že každá smluvní strana učiní příslušné kroky k zajištění toho, aby (ii) 

v průběhu provozní životnosti zařízení pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivními 

odpady a pro účely jejich trvalého vyřazení z provozu byly k dispozici přiměřené finanční 

zdroje a (iii) byly k dispozici finanční zdroje, které umožní pokračování programů 

odpovídajících institucionálních kontrol a monitorování po uzavření zařízení tak dlouho, jak 

bude považováno za nutné. Směrnice o nakládání s vyhořelým jaderným palivem a 

radioaktivním odpadem v článku 9 jde ještě dále, kdy ukládá: Členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní rámec vyžadoval dostupnost přiměřených finančních zdrojů, budou-li potřeba 

pro provádění vnitrostátních programů uvedených v článku 11 zejména pro nakládání 

s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, a to při řádném zohlednění odpovědnosti 

těch, kteří vyhořelé palivo a radioaktivní odpad vytvořili.  
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Česká republika deponuje finanční prostředky na zvláštním účtu, který vede Česká 

národní banka a spravuje ho Ministerstvo financí. Tento účet je upraven v § 26 atomového 

zákona a nazývá se jaderný. Odstavec první zmíněného ustanovení dává demonstrativní výčet 

příjmů, kdy na prvním místě jsou uvedeny prostředky získané od původců radioaktivních 

odpadů. Odvody původců jsou dvojího druhu. Existují odvody pravidelné, které platí původci 

provozující jaderné elektrárny a výzkumné reaktory, kdy výše jejich záloh je určena 

množstvím vyrobené elektřiny, respektive výší vyrobeného tepla v megawatthodinách. 

Druhým typem odvodů jsou odvody jednorázové, které platí původci malého množství 

radioaktivních odpadů. Ty jsou placeny jednorázově na základě podmínek nutných pro přijetí 

radioaktivních odpadů. Výše odvodů, jejich splatnost, způsob evidence plátců a další stanoví 

svým nařízením vláda.  

Neboť je nutné, aby prostředky byly k dispozici, zákon upravuje i způsob jejich 

investování. Je tedy možné je investovat výhradně do likvidních dluhopisů státu, České 

národní banky, dluhopisů se státními zárukami, případně do cenných papírů emitentů, kteří 

mají rating na úrovni České republiky.  

Z jaderného účtu je financována činnost Správy a naopak příjmy Správy jsou příjmem 

jaderného účtu. Dále se z jaderného účtu platí příspěvky obcím, na jejichž katastrálním území 

je stanoveno průzkumné území pro zvláštní zásah do zemské kůry k ukládání radioaktivních 

odpadů v podzemních prostorech, chráněné území pro zvláštní zásah do zemské kůry 

k ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech nebo povoleno provozování 

úložiště radioaktivních odpadů.  

Úprava jaderného účtu v novém atomovém zákoně je detailnější. Zůstává zachováno 

ustanovení stanovující jeho příjmy a to, že je z něj financována činnost SÚRAO. 

Rozpracována je možnost investování peněžních prostředků na jaderném účtu. Je rozšířena 

možnost, do čeho lze peněžní prostředky investovat, jsou to například i dluhopisy vydané 

členským státem Evropské Unie nebo Evropskou centrální bankou. Je možné investovat jen 

15% peněžních prostředků a obchodování řídí Ministerstvo financí samostatně nebo 

prostřednictvím osoby, která má dostatečné znalosti s obchodováním na příslušném trhu.   

Důvodová zpráva uvádí, že zákon obsahuje novou úpravu poplatků odváděných 

původci na jaderný účet za ukládání radioaktivních odpadů. Zůstávají však zachovány 

poplatky dvojího druhu, zákon je označuje jako pravidelné a jednorázové. Plátci pravidelného 

poplatku jsou stejní původci, zůstává i stejný základ poplatku. U jednorázového poplatku 

bude základem množství radioaktivního odpadu v m
3
. Sazby jednotlivých poplatků opět 

upraví vláda svým nařízením. Správu poplatků vykonává SÚRAO.  
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Zůstávají stejné i předměty poplatků dotčeným obcím, jen je přidán již zmíněný 

jednorázový poplatek za stanovení chráněného území. Došlo však k výraznému nárůstu výše 

příspěvků. 

 

2.6 Shrnutí 

Z uvedeného lze vyvodit, že problematika vybudování hlubinného úložiště je již poměrně 

výrazně upravena i mezinárodními a evropskými normami. Lze z nich vysledovat, že všechny 

zastávají, v současné době pravděpodobně nejlepší řešení jak naložit s radioaktivním 

odpadem a vyhořelým jaderným palivem, a to jeho trvalé uložení do horninových struktur. 

Zdůrazňována je také skutečnost, že hlavní odpovědnost za radioaktivní odpad nese stát 

původu. Bylo uvedeno, že Česká republika je signatářem mnoha úmluv, které se týkají nejen 

nakládání s radioaktivním odpadem, ale i dalších problémů mírového využívání jaderné 

energie. Tyto Úmluvy jsou především odbornou veřejností kladně hodnoceny, jejich 

významným deficitem však je, stejně jako mnoha mezinárodních smluv, jejich vymahatelnost.  

Tento problém odpadá v případě Evropské unie, které má možnost prostřednictvím 

Komise vést řízení proti členskému státu v případě neplnění povinností, například v případě 

špatné transpozice směrnice. Evropská unie však ve vztahu k atomové energii čelí 

významnějším problémům. Tím hlavním je především různorodý vztah k využívání jádra. 

Členy Unie jsou v současné době i země, které jádro nevyužívají, případně v nich dochází 

k utlumování jaderné energetiky. Na základě rovnosti v Evropské unii však stále mají 

možnost o těchto věcech hlasovat. Nedomnívám se však, že v nejbližších měsících bude 

schválena nějaká zásadní právní úprava. Z hlediska tématu lze jistě kladně hodnotit Směrnici 

o nakládání s vyhořelým odpadem, která upřesňuje různé pojmy ze Společné úmluvy a nutí 

členské státy k dodržování těchto povinností. 

Velmi pozitivní novinkou je také přijetí nového atomového zákona. Zákon č. 18/1997 

Sb., již současným potřebám nevyhovoval, jak po obsahové stránce, tak po stránce formální. 

Obsahově je rozšířen o mnoho povinností, převzatých nejen z evropských, ale i 

mezinárodních norem. Upřesňuje a rozvádí také povinnosti provozovatelů jaderných zařízení, 

jasně specifikuje rozdělení pravomocí ve vztahu k jednotlivým státním orgánům. Záporně 

však hodnotím tzv. zbytkový zákon, tedy nechat v platnosti úpravu občanskoprávní 

odpovědnosti za jaderné škody ve „starém“ atomovém zákoně. Rozumím důvodům, že nový 

atomový předpis je již čistě veřejnoprávní a včlenit do něj soukromoprávní úpravu je 

nesystematické. Od 1. ledna 2017 ale bude mít český právní řád dva účinné atomové zákony, 
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což je poněkud matoucí. Lepším řešením by bylo, pokud by úprava odpovědnosti byla vtělena 

do speciálního zákona a zákon č. 18/1997 Sb., by byl zrušen. Problematika odpovědnosti 

za jaderné škody se však dotýká tématu diplomové práce jen okrajově.  

Jak již bylo zmíněno, institucionální zabezpečení je nyní podrobně upraveno v novém 

atomovém zákoně, ale i bez něho dělení pravomocí funguje jasně. Je to jistě způsobeno 

fungováním Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, který má již od roku 1999 stejnou 

předsedkyni a patří mezi respektované instituce v České republice i v zahraničí.  

Změnu by však zasloužilo nastavení fungování Správy úložišť radioaktivních odpadů. 

Jak již bylo řečeno, nastavení, kdy na každý jednotlivý projekt je najímána externí společnost, 

neposkytuje SURAO dostatečnou kontinuitu práce. Především v případě tak dlouhodobého 

projektu, jakým je příprava a budování hlubinného úložiště může tato nenávaznost 

způsobovat výrazná prodlení. S tím by však také musela souviset změna financování Správy, 

které by muselo výrazně navýšit platy zaměstnanců. Pokud pracovníci SURAO nebudou 

dostatečně finančně ohodnoceni, nebude pro ně SURAO atraktivní pracovní pozicí a kvalitní 

pracovníci budou spíše směřovat do lépe financovaných výzkumných institucí či 

do soukromého sektoru. Je tedy nutné se zamyslet, zda by Statut správy neměl doznat změn, 

které by ji umožnily lépe plnit zákonem uložené úkoly.  

V otázce financování výstavby hlubinného úložiště souhlasím s Jakubem Kaslem v tom, 

že výhodou akumulace prostředků na zvláštním účelovém účtu je jeho transparentnost a 

záruka, že tyto prostředky nebudou použity na jiný účel.
53

 Vzhledem k finanční náročnosti 

připravovaného projektu je však nutné velice pečlivě stanovit výši poplatků za ukládání 

radioaktivních poplatků, aby v konečné fázi výstavby projektu bylo jejich množství 

dostatečné a také s prostředky již uloženými uvážlivě hospodařit, aby nedocházelo vlivem 

inflace k jejich znehodnocování.  
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3. Správní procesy 

Jak je uvedeno v úvodu mé diplomové práce, jádro práce tvoří popis správních procesů, které 

je nutné absolvovat, než bude možné začít s budováním hlubinného úložiště.  

Přípravu a výstavbu úložiště je možné rozdělit do dvou fází, koncepční a realizační. 

V koncepční fázi bude probíhat geologický průzkum potencionálních lokalit a fáze by měla 

končit vybráním finální lokality. Aby tato fáze mohla proběhnout, je nutné absolvovat řadu 

správních procesů: (a) schválení politiky územního rozvoje, (b) řízení o stanovení 

průzkumného území, (c) řízení o stanovení chráněného území pro zvláštní zásah do zemské 

kůry, (d) vydání zásad územního rozvoje kraje a (e) vydání územního plánu obce. 

Průběh realizační fáze se bude týkat již pouze konkrétního území a výsledkem by mělo 

být zahájení stavby. Než však dojde k počátku stavebních prací, je nutné projít následujícími 

procesy: (a) posuzování vlivů na životní prostředí, (b) řízení o povolení k umístění jaderného 

zařízení, (c) řízení o povolení hornické činnosti, (d) územní řízení o vydání územního 

rozhodnutí, (e) řízení o povolení k výstavbě jaderného zařízení a (f) řízení o vydání 

stavebního povolení. 

 

Všechny tyto procesy povedou správní orgány a bude na ně subsidiárně použit zákon 

č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“). Neboť ten v § 1 odst. 2 stanoví, že tento 

zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup.  

Výsledkem těchto procesů budou různé akty veřejné správy. Nejčastěji jde o vydání 

rozhodnutí ve smyslu individuálního správního aktu, jimž dle § 67 správního řádu správní 

orgán v určité věci zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby 

nebo v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá. Podle 

§ 69 správního řádu se v záhlaví písemného vyhotovení uvede označení „rozhodnutí“ nebo 

jiné označení stanovené zákonem. „Je třeba si uvědomit, že rozhodnutím podle zvláštního 

zákona je každé rozhodnutí podle § 67 bez ohledu na to, jak je označeno (…) a naopak, pokud 

by byl určitý správní akt označen jako rozhodnutí, aniž by splňoval výše uvedené znaky, 

o rozhodnutí ve smyslu § 67 by se nejednalo.“
54

 Toto rozhodnutí bude výsledkem správního 

řízení, které se povede, pokud není zvláštními zákony stanoveno jinak, podle části druhé a 

třetí správního řádu. Rozhodnutí bude výsledkem řízení o stanovení průzkumného a 
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chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry, řízení o povolení umístění a 

k výstavbě jaderného zařízení, řízení o povolení hornické činnosti, územní řízení o vydání 

územního rozhodnutí a řízení o vydání stavebního povolení.  

Z uvedeného výčtu vyplývá, že ne všechny procesy, které bude nutné absolvovat, budou 

správním řízením. Správní řád upravuje i procesy jiné, které nejsou ukončeny rozhodnutím 

podle § 67 správního řádu. Takovým aktem správního orgánu bude opatření obecné povahy, 

kterým skončí vydání zásad územního rozvoje kraje a vydání územního plánu obce. „Podle 

§ 171 SpŘ (správní řád pozn. autorky) není tento nový právní institut ani právním předpisem 

ani rozhodnutím. Toto negativní vymezení dává malou záruku, aby tento institut byl používán 

efektivně a ve prospěch adresátů. Ukazuje se, že tato nová právní forma vyvolává často 

neoprávněná očekávání v oblastech, kde její využití může být problematické vzhledem 

k účelu a smyslu řešení, na rozdíl od situací, kde taková opatření se v zahraničí osvědčila 

(např. místní dopravní omezení, dopravní značení, veřejný pořádek).“
55

 

„V případě opatření obecné povahy považujeme za důležité posouzení skutečnosti, zda 

lze za opatření obecné povahy považovat všechny správní akty splňující výše uvedené 

definiční znaky (materiální pojetí) nebo zda mohou být opatření obecné povahy vydána pouze 

na základě konkrétního zmocnění ve zvláštním zákoně (formální pojetí).“
56

 Soudní judikatura 

nebyla v této otázce konzistentní. Nejprve se Nejvyšší správní soud přiklonil k materiálnímu 

pojetí
57

, poté se však, po rozporech mezi jednotlivými senáty, usnesením rozšířeného senátu 

rozhodl pro formální pojetí.
58

 Proti tomuto usnesení ale byla podána ústavní stížnost a Ústavní 

soud usnesení svým nálezem Pl. ÚS 14/07 zrušil. Uvedl, že „Ustanovení § 171 správního 

řádu charakterizuje opatření obecné povahy jednak materiálními znaky, a to negativním 

vymezením jako závazný úkon správního orgánu, který není právním předpisem ani 

rozhodnutím. Zároveň ale stanovuje správním orgánům v případech, kdy jim zvláštní zákon 

ukládá vydat závazné opatření obecné povahy, postupovat podle části šesté zákona, jež 

upravuje řízení o návrhu opatření obecné povahy a jeho přezkum (formální znak). (…) 

Materiálnímu chápání opatření obecné povahy ve prospěch stěžovatelů je třeba dát přednost 

také s ohledem na konstantní judikaturu Ústavního soudu, dle níž, nabízí-li se dvojí možný 
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výklad veřejnoprávní normy, je třeba v intencích zásad spravedlivého procesu volit ten, který 

vůbec, resp. co nejméně, zasahuje do toho kterého základního práva či svobody.“
59

 

„Z výše uvedené lze shrnout tak, že opatření obecné povahy by mělo být posuzováno 

materiálně, tedy podle svého skutečného obsahu a nikoli pouze podle svého formálního 

označení. (…) Fakticky tak není možné vycházet pouze z jazykového výkladu § 171, který 

výslovně stanoví, že vydat opatření obecné povahy musí ukládat zvláštní zákon. Ustanovení 

tohoto paragrafu musí být s ohledem na soudní judikaturu interpretováno tak, že opatření 

obecné povahy a tedy část šestá správního řádu se uplatní i v případech, kde zákon neukládá 

výslovně vydat opatření obecné povahy, ale předpokládá tak mlčky tím, když stanoví 

materiální znaky tohoto aktu, místo kterého nelze vydat ani právní předpis, ani rozhodnutí.“
60

 

V případě zásad územního rozvoje kraje i územního plánu obce je ve stavebním zákoně 

výslovně stanoveno, že jsou vydány formou opatření obecné povahy. V jejich případě je tedy 

naplněn i formální znak opatření obecné povahy. Materiální znaky územně plánovací 

dokumentace jsou naplněny konkrétností věci a obecně vymezeným okruhem adresátů. 

K návrhu opatření obecné povahy je možno podávat připomínky a námitky. Připomínky 

může podávat kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné 

povahy přímo dotčeny. Veřejný orgán je povinen se jimi zabývat a vypořádat se s nimi 

v odůvodnění. Vypořádání však musí být jasné, jak konstatoval soud například v rozsudku 

čj. 1 Ao 3/2008 – 136: „I v odůvodnění opatření obecné povahy je tak nutno uvést důvody 

výroku, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení 

a při výkladu právních předpisů. Protože ve vztahu k výše uvedeným otázkám podmínek 

pro vymezení zastavěného území samostatným postupem odůvodnění napadeného opatření 

obecné povahy postrádá způsobilé rozhodovací důvody, shledal je soud v této části 

nepřezkoumatelným.“
61

 

Námitky jsou podle správního řádu oprávněni podat vlastníci nemovitostí, jejichž práva, 

povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením 

obecné povahy přímo dotčena. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné 

povahy vydává. Teorie vede spory, zda lze v tomto případě mluvit o rozhodnutí ve smyslu 

individuálního správního aktu, či nikoliv. Problematika je velice důležitá především z důvodu 

případné pozdější obrany proti tomuto rozhodnutí. K povaze tohoto rozhodnutí se vyjádřil 

Nejvyšší správní soud ve svém usnesení č. j. 2 Ao 5/2010 – 24 „Dle názoru Nejvyššího 
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správního soudu nelze mít pochybnosti o tom, že rozhodnutí o námitkách lze po stránce 

formální považovat za správní rozhodnutí. Nejen že jej tak explicitně označuje správní řád 

v ustanovení § 172 odst. 5. in fine a stavební zákon v ustanoveních § 53 odst. 4, ale z prvně 

citovaného ustanovení je též zřejmé, že materializovaný výstup vypořádání uplatněné námitky 

splňuje formální náležitosti spojované se správními rozhodnutími – musí obsahovat především 

výrok (v intencích uplatněné námitky) a odůvodnění. Samotný fakt, že vydání rozhodnutí 

o námitce nepředchází standardní správní řízení, tomuto závěru nikterak nepřekáží. Jakkoli 

tedy vypořádání uplatněné námitky není předmětem řízení (byť s jeho vyústěním – opatřením 

obecné povahy – je imanentně spojeno) a ten, kdo námitku uplatnil, nedisponuje procesními 

možnostmi odpovídajícími právům účastníků řízení dle části druhé hlavy čtvrté správního 

řádu (nejde o správní řízení ve smyslu § 9 správního řádu) nelze nalézt argumenty pro závěr, 

že by jen z tohoto důvodu nemělo být rozhodnutí o námitce považováno za rozhodnutí 

(po formální stránce).“
62

 Proti rozhodnutí o námitce nelze dle správního řádu podat odvolání 

ani rozklad, je však možné se bránit soudně. Tato problematika je však již nad rámec této 

diplomové práce.  

Vydané opatření obecné povahy musí být v souladu s rozhodnutím o námitkách. Pokud 

by došlo ke změně rozhodnutí o námitkách, muselo by dojít i ke změně opatření obecné 

povahy. I z tohoto vyplývá, že námitky jsou silnější možností obrany. 

Specifickým výstupem správního procesu je politika územního rozvoje. „Míra 

podrobnosti regulace je u politiky územního rozvoje tak nízká, že již je namístě hovořit 

o obecnosti předmětu regulace“
63

 Politika územního rozvoje tak zavazuje ministerstva a další 

orgány státní správy, ale není primárně určena pro fyzické či právnické osoby. Proto i 

Nejvyšší správní soud dovodil, že se nejedná o opatření obecné povahy: „Politika územního 

rozvoje (§ 31 a násl. stavebního zákona z roku 2006) určuje strategii a základní podmínky 

pro naplňování úkolů územního plánování v jeho dalších fázích. Nejde tedy o konkrétní 

regulaci určitého území s obecně vymezeným okruhem adresátů, ale o koncepční nástroj 

územního plánování, který stanoví priority územního rozvoje v celorepublikových i 

mezinárodních souvislostech a který je určen orgánům veřejné správy, nikoli těm, vůči kterým 

je veřejná správa vykonávána…“
64

 

Politika územního rozvoje je schvalována usnesením vlády a informace o jejím 

schválení se uveřejňuje ve sbírce zákonů. „Svojí povahou je politika územního rozvoje 
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subordinačním nástrojem veřejné správy v oblasti územního plánování, interním předpisem, 

který však s ohledem na zákonem formalizovanou účast veřejnosti při jeho vzniku přesahuje 

rámec samotné vnitřní činnosti veřejné správy.“
65

 

Posledním výstupem správního procesu je závazné stanovisko podle § 149 správního 

řádu. Dle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem 

na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je 

závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Závazným stanoviskem se tedy 

nemění práva a povinnosti jmenovitě určených osob. Jde pouze o podklad, který je nutný 

pro vydání rozhodnutí v dalším, tzv. navazujícím řízení. Pokud je závazné stanovisko 

podkladem pro vydání rozhodnutí, nemůže být bez něho rozhodnutí vydáno. Zda závazné 

stanovisko je předmětem soudního přezkumu, bylo řešeno v několika soudních rozhodnutích. 

Judikatura byla zpočátku sporná z důvodů správního řádu č. 71/1967, v němž byla závazná 

stanoviska vydávána jako správní rozhodnutí. Řešení přinesl rozsudek rozšířeného senátu: 

„Závazná stanoviska vydaná dle § 149 správního řádu z roku 2004 nejsou rozhodnutím 

ve smyslu § 67 správního řádu ani § 65 s. ř. s., neboť sama o sobě nezakládají, nemění, neruší 

nebo závazně neurčují práva nebo povinnosti. Soudní přezkum jejich obsahu je v souladu 

s čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod umožněn až v rámci konečného rozhodnutí 

dle § 75 odst. 2 s. ř. s.“
66

 Je důležité upozornit ještě na ustanovení § 149 odst. 3, pokud bylo 

v průběhu řízení o žádosti vydáno závazné stanovisko, které znemožňuje žádosti vyhovět, 

neprovádí správní orgán další dokazování a žádost zamítne. Žádosti by bylo možné vyhovět 

pouze v případě zrušení nebo změny závazného stanoviska. Závazné stanovisko je výsledkem 

posuzování vlivu záměru na životní prostředí.  

 

3.1 Schválení politiky územního rozvoje 

Politika územního rozvoje byla do českého právního řádu zavedena v roce 2006 v rámci 

schválení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

(dále jen „stavební zákon“). Stavební zákon politiku řadí mezi nástroje územního plánování a 

nalezneme ji pod § 31 a následující. Nejen z ustanovení zákona, ale i z důvodové zprávy 

k tomuto právnímu předpisu vyplývá, že cílem je řešit území České republiky 

v republikových a mezinárodních souvislostech. Má především koordinovat tvorbu a 

aktualizaci zásad územního rozvoje, tvorbu koncepcí jednotlivých ministerstev a jiných 
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správních úřadů. Politiku územního rozvoje pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) a 

schvaluje ji vláda. Je závazná pro pořizování a vydání zásad územního rozvoje, územních 

plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.  

První Politika územního rozvoje ČR byla vydána v roce 2008. Protože však zákon 

ukládá Ministerstvu povinnost Politiku pravidelně aktualizovat, byla 15. dubna 2015 

usnesením Vlády České republiky č. 276 schválena její první aktualizace. Ukládání a 

skladování radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva je řešeno v článku 169, kdy 

je stanoveno, že z potenciálně vhodných území s vhodnými vlastnostmi horninového masivu 

bude proveden výběr dvou nejvhodnějších (kandidátních) lokalit. V kandidátních lokalitách i 

v potencionálně vhodných lokalitách mají být zohledňovány podmínky územní ochrany 

ve smyslu stavebního zákona. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci se Správou 

úložišť radioaktivních odpadů zodpovídá za výběr kandidátních lokalit, a to za účasti 

dotčených obcí, a stanovení podmínek jejich územní ochrany. Poté provede v konsenzu se 

zájmy dotčených obcí výběr finální lokality. Termín plnění je rok 2020, respektive rok 

2025.
67

 Jména konkrétních lokalit však v dokumentu uvedena nebyla.  

 

3.2 Stanovení průzkumného území 

Zřizování, provoz, zajištění a likvidace zařízení pro ukládání radioaktivních odpadů a jiných 

odpadů v podzemních prostorech se podle § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 44/1988 o ochraně a 

využití nerostného bohatství (dále jen „horní zákon“) považuje za zvláštní zásahy do zemské 

kůry. Než však bude možné realizovat zvláštní zásah do zemské kůry, je nutné provést 

geologické práce. Vymezení geologických prací je v § 2 zákona č. 62/1988 Sb., zákon 

o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu (dále jen „zákon o geologických 

pracích“). Geologické práce v rámci průzkumu pro zvláštní zásahy do zemské kůry se dle 

vyhlášky č 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, 

oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek člení 

na tři etapy: (a) etapa vyhledávání, (b) etapa průzkumu, (c) etapa podrobného průzkumu. 

Etapa vyhledávání je soubor prací, jimiž se má zajistit výskyt a pravděpodobný rozsah 

geologických struktur nebo podzemních prostorů vhodných pro konkrétní zásah do zemské 

kůry, a to s podrobností potřebnou pro územní rozhodnutí o umístění uvažovaného zařízení 

podle stavebního zákona. Účelem etapy průzkumu je získat a ověřit geologické údaje 
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o geologických strukturách a podzemních prostorech připravovaných pro realizaci zvláštního 

zásahu do zemské kůry v kvalitě a podrobnostech potřebných pro zpracování dokumentace 

pro povolení hornické činnosti podle zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách 

a státní báňské správě (dále jen „zákon o hornické činnosti“). Podrobný průzkum pak již 

probíhá během výstavby a při provozu zařízení, jimiž jsou získávány potřebné geologické 

údaje pro usměrnění výstavby a pro provoz zařízení pro zvláštní zásahy do zemské kůry.  

Geologický průzkum je možné provádět pouze na průzkumném území, které je 

stanoveno právnické nebo fyzické osobě, která má oprávnění k hornické činnosti. Zákon 

o geologických pracích popisuje v § 4 žádost o stanovení průzkumného území pro ložiskový 

průzkum, v odstavci osmém je však uvedeno, že pro žádost o stanovení průzkumného území 

pro zvláštní zásah do zemské kůry platí obdobný postup jako pro vyhledávání nebo průzkum 

ložisek vyhrazených nerostů. Žádost musí mimo jiné obsahovat návrh průzkumného území, 

etapu prací či cíl, rozsah a způsob prací. Ustanovení § 4a zákona o geologických pracích se 

týkají procesních aspektů stanovení průzkumného území. Stanoví příslušnost Ministerstva 

životního prostředí (MŽP) a okruh účastníků řízení. Zákon také ve dvou odstavcích vymezuje 

důvody, které vedou k zamítnutí žádosti. V odstavci pátém poskytuje taxativní výčet případů, 

v odstavci šestém poté výčet demonstrativní. Mezi důvody zamítnutí patří například rozpor 

navrhovaného průzkumu se státní surovinovou politikou či rozpor se státní politikou 

životního prostředí. „Z uvedeného ustanovení zákona o geologických pracích vyplývá, že 

na vydání rozhodnutí o stanovení průzkumného území pro ložiskový průzkum není právní 

nárok. Z pojmu „zejména“ lze dovodit, že za splnění zákonem stanovených podmínek 

Ministerstvo životního prostředí žádost zamítnout musí, v ostatních případech je rozhodování 

o žádosti ponecháno jeho správní úvaze.“
68

 Řízení končí správním rozhodnutím, jehož obsah 

zákon taktéž upravuje. Kromě obecných náležitostí správního rozhodnutí, je nutné stanovit 

vymezení průzkumného území, dobu platnosti, podmínky pro provádění prací a podíl 

jednotlivých obcí. „Podmínky provádění geologických prací musí být formulovány tak, aby 

provádění geologických prací a jejich výsledky poskytly dostatek informací o prozkoumávané 

lokalitě. Zároveň však je třeba zabezpečit, aby rozsah podmínek neumožnil provádění 

faktické těžby.“
69

  

Při záměru provádět geologické práce spojené se zásahem do pozemku jsou osoby 

provádějící průzkum povinny uzavřít s vlastníkem nebo nájemcem pozemku písemnou 
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dohodu o prováděných pracích. Pokud k dohodě nedojde, rozhodne krajský úřad o omezení 

vlastnických práv vlastníka nebo nájemce uložením povinnosti strpět provedení geologických 

prací. Zákon taxativně stanoví podmínky, kdy je možné vlastnická práva omezit, patří k nim i 

geologický průzkum pro vyhledávání a průzkum geologických struktur vhodných 

pro ukládání rizikových a radioaktivních odpadů. Rozhodnutí je možné vydat pouze 

ve veřejném zájmu, v nezbytném rozsahu, na dobu určitou a za náhradu. Při řízení krajský 

úřad postupuje podle zákona o vyvlastnění.
70

  Proti rozhodnutí se lze bránit správní žalobou. 

V současné době je výstavba úložiště ve fázi, kdy bylo rozhodnutím stanoveno 

průzkumné území ve všech sedmi vytipovaných lokalitách. V rozhodnutí bylo povoleno 

provádění etapy vyhledávací, tedy bez zásahu do pozemku. Rozhodnutí je možné napadnout 

žalobou a některé obce, která se řízení účastnily tak učinily.
71

 Podaná žaloba však nemá 

odkladný účinek.  

Průzkumné území může být stanoveno pouze osobě, která má povolení k hornické 

činnosti. Tím však SÚRAO není. Průzkum tedy bude na základě mandátní smlouvy provádět 

DIAMO, státní podnik nebo jeho odštěpné závody. Projevuje se zde tedy to, že SÚRAO svoji 

činnost provádí pomocí externích dodavatelů. 

 

3.3 Stanovení chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry 

Jak bylo již řečeno, zvláštní zásahy do zemské kůry jsou upraveny v horním zákoně. Protože 

tyto zásahy nemají v horním zákoně zvláštní úpravu jednotlivých postupů při zřizování těchto 

provozů, stanoví § 34 odst. 2, že na zvláštní zásahy do zemské kůry včetně vyhledávání a 

průzkumu prováděného pro tyto účely se vztahují přiměřeně ustanovení § 11, 16, 17, 18, 23, 

32, 33 a § 36 až 39.  

Aby nedošlo případnými zásahy do pozemku ke znemožnění výstavby úložiště, stanoví 

se na vybraném místě chráněné ložiskové území podle § 16 horního zákona. Jak vyplývá 

z výše uvedené citace, toto ustanovení se přiměřeně použije i na zvláštní zásahy do zemské 

kůry. Chráněné území nezahrnuje pouze místo, kde se konkrétní ložisko, respektive místo 

vhodné pro úložiště nalézá, ale i území, kde by výstavba mohla znemožnit nebo ztížit těžbu či 

výstavbu úložiště. Komentář k tomu říká následující: „Institut CHLÚ a chráněného území 

(CHÚ) byl v současném horním zákoně rozšířen, a to ve snaze posílit ochranu ložisek nerostů 
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nejenom před znemožněním, ale i ztížením jejich dobývání. (…) CHLÚ a CHÚ ve své 

podstatě plní funkci stavební uzávěry a tedy prevence před možným vznikem škod vzniklých 

hornickou činností.“
72

 

Řízení o stanovení chráněného území je upraveno v § 17 horního zákona a zahajuje se 

na návrh organizace nebo z podnětu státní správy. V případě úložiště by tak pravděpodobně 

učinila SÚRAO, případně by opět pověřila nějakého zástupce. Stanovit chráněné ložiskové 

území je také v kompetenci MŽP. To musí návrh projednat s orgánem kraje a rozhodnutí se 

vydává v součinnosti s MPO, obvodním báňským úřadem a po dohodě s orgánem územního 

plánování a stavebním úřadem. Náležitosti rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového 

území jsou upraveny prováděcím předpisem MŽP. Rozhodnutí musí obsahovat kromě 

obecných náležitostí, jméno navrhovatele, název chráněného území, jeho souřadnice a 

především podmínky ochrany ložiska, případně tedy území pro zvláštní zásah do zemské 

kůry.  

 

3.4 Vydání zásad územního rozvoje kraje 

Ustanovení § 17 odst. 5 horního zákona stanoví, že hranice chráněného území pro zvláštní 

zásahy do zemské kůry se vyznačí v územně plánovací dokumentaci. Stavební zákon 

mezi územně plánovací dokumentaci řadí (a) zásady územního rozvoje, (b) územní plán a 

(c) regulační plán. Zásady územního rozvoje jsou upraveny v § 36 a následující stavebního 

zákona. Dle § 36 odst. 1 zásady územního rozvoje (ZUR) stanoví zejména základní požadavky 

na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního 

významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně 

prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stanoví kritéria pro rozhodování o možných 

variantách nebo alternativách změn v jejich využití. ZUR obligatorně pořizují a vydávají 

orgány kraje, vždy pro celé území kraje. „Plní významné funkce jak ve vztahu k celostátní 

úrovni, tak vůči jednotlivým obcím. Zásady územního rozvoje zohledňují a upřesňují úkoly 

územního plánování rámcově vymezené na celostátní úrovni v politice územního rozvoje a 

stávají se tak prostředkem její implementace a konkretizace (to platí pro celostátní priority 

územního plánování, rozvojové oblasti a rozvojové osy, specifické oblasti, plochy a 

koridory).“
73

 Zanesení chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry by bylo 

zaneseno do ZUR jako plocha nadmístního významu s přepokládanou výstavbou veřejně 
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prospěšné stavby, neboť svým významem a plánovaným rozsahem ovlivní území několika 

obcí. 

Zásady jsou vydávány formou opatření obecné povahy a jsou závazná pro pořizování a 

vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Proces vydání je 

v případě prvních zásad zahájen schválením návrhu na jejich vypracování zastupitelstvem 

kraje. Návrh je poté doručen krajskému úřadu, který pořídí první návrh zásad. Obligatorním 

obsahem návrhu je hodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Návrh zásad je projednáván 

s dotčenými orgány, Ministerstvem pro místní rozvoj a sousedními kraji. Zvlášť poté probíhá 

projednání vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území, jehož projednání se účastní 

zástupci několika ministerstev a také krajské hygienické stanici. Součástí procesu je také 

vydání stanoviska k posuzování vlivů zásad územního rozvoje jako koncepce, které vydává 

Ministerstvo životního prostředí. Jako podklady k vydání stanoviska obdrží návrh ZUR, 

vyhodnocení vlivu a případně též výsledky již proběhlých jednání. Pokud však MŽP 

stanovisko v zákonné lhůtě neuplatní, je možné zásady vydat i bez jeho stanoviska. Stejné 

materiály krajský úřad pošle také Ministerstvu pro místní rozvoj, které návrh 

posoudí především z hlediska jeho souladu s politikou územního rozvoje. „V případě 

neuplatnění stanoviska Ministerstvem pro místní rozvoj ve stanovené lhůtě je zajištění 

souladu s politikou územního rozvoje a koordinace využívání území (širší územní vztahy, 

mezinárodní závazky) úkolem pořizovatele zásad územního rozvoje.“
74

  

Krajský úřad poté vyhodnotí výsledky projednání a navrhne zastupitelstvu ke schválení 

výběr nejvhodnější varianty. Schválený návrh a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

je poté projednán ve veřejném zasedání, kde je možné uplatňovat proti návrhu námitky a 

připomínky. Výsledky veřejného projednání krajský úřad vyhodnotí a s ohledem na ně 

připraví návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek. Toto je poté zasláno 

dotčeným orgánům a MMR, které mají možnost k návrhům uplatnit stanoviska. Pokud tak 

neučiní, platí, že s návrhy souhlasí. V konečné fázi krajský úřad předloží návrh zásad spolu 

s odůvodněním zastupitelstvu. Zastupitelstvo kraje si před vydáním zásad ověří, zda nejsou 

v rozporu s politikou územního rozvoje, se stanovisky dotčených orgánů nebo výsledkem 

řešení rozporu a se stanoviskem MMR. Vydání zásad územního rozvoje se uskutečňuje 

veřejnou vyhláškou, účinné se stávají patnáctý den po vyvěšení.  
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Stejně jako u politiky územního rozvoje, i uplatňování zásad územního rozvoje ukládá 

zákon povinně vyhodnocovat, a v případě potřeby také aktualizovat, a to v průběhu čtyřletých 

období.  

 

3.5 Vydání územního plánu obce 

Územní plán je další typ územní dokumentace. Vydává se pro území konkrétní obce a dle 

§ 43 odst. 1 stavebního zákona stanovuje základní koncepci rozvoje jejího území, ochrany 

jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci 

veřejné infrastruktury. „Územní plán zohledňuje a upřesňuje cíle, úkoly a záměry územního 

plánování rámcově vymezené v politice územního rozvoje a zásadách územního rozvoje a 

stává se tak prostředkem jejich implementace a konkretizace. Územní plán však stanoví i 

vlastní priority obce týkající se rozvoje a uspořádání jejího území, vlastní záměry a hodnoty 

území obce.“
75

 

Stejně jako ZUR i územní plán je vydáván ve formě opatření obecné povahy a také 

proces vydání je velice podobný, na rozdíl od zásad územního rozvoje však pořízení 

územního plánu není povinné. Další odlišnosti se týkají především toho, že územní plán je již 

hodně konkrétní a především je závazný pro územní rozhodování. O pořízení územního plánu 

rozhoduje zastupitelstvo obce. Oproti ZUR však jeho vydání nemusí iniciovat pouze 

zastupitelstvo, ale navrhnout jeho vydání může i orgán veřejné správy, občan obce, vlastník 

pozemku nebo stavby na území obce či oprávněný investor. V jejich případě však jde spíše 

o pouhý podnět, neboť pouze rozhodnutím zastupitelstva může započít proces jeho vydání. 

Na základě rozhodnutí zastupitelstva je nejprve zpracován návrh zadání územního plánu. 

Návrh zadání je zaslán dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu, který 

posoudí, zda má být návrh územního plánu posuzován i z hlediska vlivů na životní prostředí. 

Na základě stanovisek a připomínek je návrh zadání upraven a předložen zastupitelstvu obce 

ke schválení. Podle schváleného zadání je pak pořízen návrh územního plánu, a pokud se 

zpracovává, i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Návrh územního plánu se poté 

opět doručí dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu a také se zveřejní 

na úřední desce, kde se s ním může seznámit veřejnost. K návrhu můžou obce uplatnit 

připomínky a orgány stanoviska. Krajský úřad stejně jako MMR posuzuje návrh z hlediska 

jeho souladu s politikou územního rozvoje a se zásadami územního rozvoje kraje. 

Po vyhodnocení výsledků řízení a jejich případném zapracování je návrh opět předložen 
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zastupitelstvu. Dále je již postup obdobný jako u vydání ZUR. Schválený návrh je předmětem 

veřejného projednání, kde je možné uplatnit námitky a připomínky. Výsledky veřejného 

projednání jsou poté vyhodnoceny a případně zapracovány a opět zaslány dotčeným orgánům 

a krajskému úřadu ke kontrole. Pokud orgány ani úřad neuplatní v určené lhůtě své 

stanovisko, platí, že s návrhem souhlasí. Před konečným schválením zastupitelstvo obce 

ověří, že návrh není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územní dokumentací kraje, 

s výsledky veřejných projednání a s uplatněnými stanovisky. Schválený návrh se poté 

uveřejní na úřední desce obce a vstoupí v účinnost patnáctý den po vyhlášení. Se zásadami 

územního rozvoje je stejná i povinná čtyřletá aktualizace.  

Z hlediska výstavby úložiště by při tvoření územního plánu byla obec limitována 

umístěním chráněného ložiskového území do ZUR, neboť jak bylo již řečeno, územní plán 

obce musí být se ZUR v souladu. Po definitivním určení lokality k výstavbě úložiště, by poté 

prostor pro tuto stavbu byl konkrétně vymezen a to změnou územního plánu. Území by bylo 

stanoveno jako prostor pro veřejně prospěšnou stavbu. Toto je velmi důležité, protože pouze 

území vymezeno v územním plánu obce pro veřejně prospěšnou stavbu, je možné vyvlastnit. 

V územním plánu je také možné stanovit, že stát má k takovému pozemku předkupní právo. 

 

V okamžiku, kdy bude vybráno konečné místo pro vybudování hlubinného úložiště a 

proběhnout všechny výše uvedené procesy, bude možné přejít k realizační fázi. Tato fáze 

bude ukončena vydáním stavebního povolení a zahájení stavby. Než však k tomuto dojde, 

musí realizátor projektu, v tomto případě tedy SÚRAO, absolvovat další správní procesy.  

 

3.6 Posuzování vlivů na životní prostředí 

Jako podklad pro všechna další řízení je nutné zjistit, jaké dopady má projekt na životní 

prostředí. Zákonná úprava se nachází v zákoně č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o posuzování vlivů 

na životní prostředí“). Zákon vychází z evropské legislativy a podle § 1 odst. 1 upravuje 

posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a postup fyzických osob, právnických 

osob, správních úřadů a územních samosprávných celků při tomto posuzování. Podle § 1 

odst. 2 zákon používá pojem „záměry a koncepce“, z tohoto ustanovení též vyplývá, že 

ne všechny záměry a koncepce jsou posuzovány, ale pouze ty, které mají nebo by mohly mít 

závažné dopady na životní prostředí. Zda konkrétní záměr bude posuzován, stanoví § 4. 

Z ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) vyplývá, že předmětem posuzování podle tohoto zákona jsou 
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záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I a změny těchto záměrů. V příloze 

č. 1 v příslušné kategorii nalezneme v bodě 3.5 záměr vybudovat zařízení určená pro konečné 

uložení, konečné zneškodnění nebo dlouhodobé skladování plánované na více než 10 let 

vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva a dále radioaktivních odpadů na jiném místě, 

než na kterém jsou vyprodukovány. Vliv hlubinného úložiště na životní prostředí tedy bude 

zkoumán vždy.  

Účelem tohoto posuzování je, jak již bylo řečeno a jak stanoví též § 1 odst. 3, získat 

objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních 

právních předpisů a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti. Tento podklad je jedním 

z podkladů v řízení podle zvláštních právních předpisů. Zákon uvádí příkladný výčet těchto 

zákonů, například stavební zákon či vodní zákon. 

Proces vydání stanoviska je zahájen oznámením toho, kdo hodlá záměr provést 

příslušnému úřadu. Dle § 21 písm. c) je jím v případě hlubinného úložiště Ministerstvo 

životního prostředí. Pokud má oznámení veškeré náležitosti, je spolu s textovou částí 

příslušným úřadem zveřejněno na internetu. Je také zasláno dotčeným správním úřadům a 

dotčeným územním samosprávným celkům. Oznamovatel poté nechá zpracovat dokumentaci. 

Dokumentaci může zpracovat pouze oprávněná osoba, kdo může takovou osobou být, zákon 

stanoví v § 19. Náležitosti dokumentace jsou upřesněny v zákonné příloze č. 4. „Z hlediska 

možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví (obyvatelstvo) je nejdůležitější 

část D dokumentace, která uvádí jejich komplexní charakteristiku. V této části musí být také 

podrobně charakterizována tzv. mitigační opatření, tedy opatření k prevenci, vyloučení, 

snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí a veřejné 

zdraví.“
76

 Pokud dokumentace splňuje zákonné požadavky, příslušný úřad nechá 

k dokumentaci vypracovat posudek. „Posudek je zákonem chápán zejména jako odborný 

přezkum úplnosti a kvality dokumentace…“
77

 Posudek může zpracovat pouze autorizovaná 

osoba, jež na to má 60 dní. V odůvodněných, zejména složitých případech může být 

prodloužena o 30 dní. Náležitosti jsou opět stanoveny v příloze zákona. Dokumentaci i 

posudek příslušný úřad opět zveřejní na internetu. K oznámení, dokumentaci i posudku se 

může písemně vyjádřit veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené 

samosprávní celky. Pojmy veřejnost a dotčená veřejnost budou řešeny v dalších částech práce. 

Závěrem proběhne ještě veřejné projednání. 
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Na základě dokumentace, posudku a veřejného projednání vydá příslušný úřad závazné 

stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Jak bylo již zmíněno, 

stanovisko je podkladem pro vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů. Zákon pro tyto 

procesy, ke kterým je stanovisko nutné používá pojem navazující řízení. Navazující řízení je 

definováno v § 3 písm. g) jako řízení, ve kterém se vydává rozhodnutí podle zvláštních 

právních předpisů, které povoluje umístění nebo provedení záměru posuzovaného podle 

tohoto zákona. Změna posudku na závazné stanovisko a definice navazujícího řízení byla 

zavedena novelou z dubna roku 2015. Navazující řízení souvisí především se zapojením 

veřejnosti do správních procesů, proto bude o této problematice pojednáno podrobněji v části 

věnující se účasti veřejnosti. 

 

3.7 Řízení o povolení k umístění jaderného zařízení 

Před územním rozhodnutím podle stavebního řádu je nutné obdržet povolení k umístění 

úložiště radioaktivních odpadů v konkrétní lokalitě. Tato povinnost vyplývá z § 9 odst. 1 

písm. a) atomového zákona. Povolení vydává Státní úřad pro jadernou bezpečnost. 

Ustanovení § 13 atomového zákona pak žádost konkretizuje. Žádost musí obsahovat 

například specifikaci žadatele, doklady o pojištění či vyřešení vztahů s vlastníky pozemku 

nebo dokumentaci o konkrétní povolované činnosti. Obsah dokumentace pro jednotlivé 

činnosti je stanoven v Příloze č. 1 zákona. V § 13 odst. 4 zákon stanoví, že podmínkou vydání 

povolení je hodnocení vlivu na životní prostředí, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis. 

V poznámce pod čarou je odkázáno na zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Protože 

z předchozího odstavce vyplývá, že hlubinné úložiště je předmětem posuzování vlivů vždy, 

bylo by zpracování hodnocení vlivů na životní prostředí nezbytné.  

V novém atomovém zákoně je povolení řešeno také v § 9 odst. 1 písm. a). Na rozdíl 

od platného atomového zákona zde není výslovně uvedeno úložiště radioaktivních odpadů, 

ale pouze jaderné zařízení, mezi které se však, jak bylo již dříve řečeno, řadí i hlubinné 

úložiště odpadů. Proces povolování je poté upraven podrobně v následujících ustanoveních, 

která se zabývají žádostmi, lhůtami i povolovací dokumentací, jejímiž náležitostmi se opět 

zabývá příloha č. 1 zákona. 

Zvláštní ustanovení věnující se umístění jaderného zařízení je poté ještě v části druhé, 

hlavě první nového atomového zákona, která se věnuje využívání jaderné energie a to 

konkrétně v § 47. Ustanovení se věnuje tomu, jaké vlastnosti musí mít území, na kterém bude 

jaderné zařízení umístěno. V § 47 odst. 1 písm. b) je stanoveno, že území k umístění 
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jaderného zařízení musí být posouzeno z hlediska dopadu jaderného zařízení na jednotlivce, 

obyvatelstvo, společnost a životní prostředí. Na rozdíl od účinného zákona, zde již není 

výslovné odkázání na zákon o posuzování vlivu na životní prostředí. Protože však „právní 

úprava sleduje ochranu životního prostředí jako jeden z významných cílů, (…) zachovává 

standard dosažený dosavadní právní úpravou zákonem č. 18/1997 Sb.“
78

, lze usuzovat, že i 

podle nového zákona bude stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí obligatorní 

podmínka vydání povolení. 

Podle atomového zákona č. 18/1997 Sb., je v povolení stanovena doba, na kterou se 

povolení uděluje, podle nového atomového zákona je povolení uděleno na dobu neurčitou.  

 

3.8 Řízení o povolení hornické činnosti 

Hornická činnost je definována v § 2 zákona o hornické činnosti. Podle tohoto ustanovení 

jsou za hornickou činnost považovány i zvláštní zásahy do zemské kůry podle ustanovení 

§ 34 horního zákona. Řízení o povolení hornické činnosti je upraveno v § 17 a následující 

zákona o hornické činnosti. Žádost o povolení může podat pouze organizace, která má 

oprávnění k provádění hornické činnosti, a to nejpozději tři měsíce před plánovaným 

zahájením činnosti. Součástí musí být předepsaná dokumentace, která je stanovena vyhláškou 

Českého báňského úřadu. Při tvorbě dokumentace se bude vycházet z výsledků průzkumných 

geologických pracích, jejichž jedním účelem je, jak bylo napsáno v kapitole věnující se 

stanovení průzkumného území, také získat podklady pro zpracování dokumentace k žádosti 

o povolení hornické činnosti. Povolení vydává obvodní báňský úřad na základě řízení 

spojeného s místním šetřením. Zahájení řízení se oznamuje účastníků řízení a dotčeným 

správním orgánům. Účastníci a dotčené orgány mohou stanoviska a námitky uplatnit 

nejpozději při ústním jednání nebo při místním šetření, jinak k nim báňský úřad nemusí 

přihlédnout. V odůvodněných případech může úřad na žádost lhůtu státnímu orgánu 

prodloužit. Další zvláštnosti postupu jsou upraveny obecně závazným právním předpisem 

vydaným Českým báňským úřadem. Povolení není časově omezeno a je závazné i pro právní 

nástupce účastníků řízení. 
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3.9 Územní řízení o vydání územního rozhodnutí 

Mezi poslední nástroje územního plánování patří územní rozhodnutí. Územní rozhodnutí je 

upraveno v § 76 a následující stavebního zákona. Ustanovení § 77 obsahuje taxativní výčet 

druhů územního rozhodnutí, jimiž jsou rozhodnutí o (a) umístění stavby nebo zařízení, 

(b) změně využití území, (c) změně vlivu užívání stavby na území, (d) dělení nebo scelování 

pozemků a (e) ochranném pásmu. V případě výstavby úložiště budeme hovořit o rozhodnutí 

o umístění stavby nebo zařízení. Podle § 79 odst. 1 stavebního zákona rozhodnutí o umístění 

stavby vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel, 

podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního 

povolení, pro ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou a technickou infrastrukturu. 

V odstavci druhém ustanovení jsou vymezeny stavby, které územní rozhodnutí nevyžadují.  

Rozhodnutí je vydáváno v územním řízení, které je upraveno v § 84 a následující 

stavebního zákona. Územní řízení vede příslušný stavební úřad. V případě úložiště je 

příslušnost určena § 13 odst. 2 stavebního zákona, kde je stanoveno, že působnost stavebního 

úřadu k vydání územního rozhodnutí u staveb související s úložišti radioaktivních odpadů 

obsahující přírodní radionuklidy a u staveb, jejichž součástí je jaderné zařízení, vykonává 

Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Náležitosti žádosti o vydání územního rozhodnutí jsou uvedeny v § 86 a dále 

konkretizovány ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, v případě rozhodnutí o umístění stavby v příloze č. 1 této vyhlášky. V příloze je 

uvedeno, že dokumentace k rozhodnutí o umístění stavby musí obsahovat i popis vlivů stavby 

na životní prostředí, výslovně jsou zmíněny podmínky vyplývající ze stanoviska EIA. 

V dokladové části je nutné přiložit doklady prokazující splnění požadavků podle jiných 

právních předpisů. V případě úložiště bude nutné přiložit povolení k umístění jaderného 

zařízení i povolení hornické činnosti.  

Územní řízení se zahajuje oznámením jednotlivým účastníkům a dotčeným orgánům. 

Pokud je to účelné, je nařízeno ústní jednání. U záměrů, jejichž součástí je i stanovisko 

k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí, je vždy nařízené veřejné projednání. 

Účastníci a dotčené orgány mohou uplatňovat závazná stanoviska, námitky a připomínky 

pouze do konání ústního jednání, případně veřejného projednání. V územním řízení stavební 

úřad především posuzuje, zda je záměr v souladu s již uplynulými fázemi územního 

plánování, především tedy s vydanou územně plánovací dokumentací. Dále je posuzován i 
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soulad se stavebním zákonem, obecnými požadavky na využívání území i stanovisky 

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. 

Vydáním územního rozhodnutí stavební úřad schválí navržený záměr. V rozhodnutí 

stanoví podmínky pro využití a ochranu území, podmínky pro další přípravu a realizaci 

záměru, zejména pro projektovou přípravu stavby a další. Obsahové náležitosti územního 

rozhodnutí o umístění stavby stanoví vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.  

Územní rozhodnutí o umístění stavby platí dva roky od nabytí právní moci, nestanoví-li 

stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však pět let. V případě 

odůvodněné žádosti lze lhůtu platnosti rozhodnutí prodloužit. Možnost prodlužování není 

zákonem omezena, teoreticky je tedy možné platnost územního rozhodnutí prodlužovat 

neomezeně.  

Závěrem je třeba se zabývat otázkou, zda bude územní rozhodnutí nutné pro celý objekt 

hlubinného úložiště, či pouze pro nadzemní části zařízení. Ze znění § 79 odst. 2 písm. m), že 

rozhodnutí o umístění stavby nevyžadují důlní díla, důlní stavby pod povrchem, pokud 

podléhají schvalování a dozoru státní báňské správy podle horních předpisů, by vyplývalo, že 

je nutné územní rozhodnutí pouze pro stavby na povrchu. I ze znění již zmíněného ustanovení 

§ 13 odst. 2, kdy MMR vykonává působnost k vydání územní rozhodnutí u staveb 

souvisejících s úložišti, lze dovodit, že územní rozhodnutí bude nutné pouze pro nadzemní 

části úložiště.  

 

3.10 Řízení o povolení k výstavbě jaderného zařízení 

Dalším řízením, které bude nutné absolvovat, než bude možné reálně zahájit stavbu 

hlubinného úložiště, je řízení o povolení k výstavbě jaderného zařízení. Povinnost mít toto 

povolení plyne z ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) atomového zákona. Proces vydání povolení 

k výstavbě jaderného zařízení je velice podobný procesu povolování umístění jaderného 

zařízení. Povolení je stejně jako v předchozím případě vydáváno Státním úřadem pro jadernou 

bezpečnost. Náležitosti žádosti jsou uvedeny v § 13 atomového zákona a dále upřesněny 

v příloze č. 1 k zákonu. Nezbytnou součástí je identifikace organizace, schválený program 

bezpečnosti, předběžná bezpečností zpráva, popis jednotlivých etap výstavby a zajištění 

fyzické ochrany stavby. Obsahem žádosti, stejně jako v případě povolení k umístění, je i 

hodnocení vlivu na životní prostředí. Protože však již bylo jednou zpracováno, nebude nutné 

ho tvořit znovu, záměr zůstává stejný. 



48 

 

V novém atomovém zákoně je nutnost mít povolení k výstavbě uvedena v § 9 odst. 1 

písm. b). Žádost o povolení má obecné náležitosti stejné jako žádost o umístění jaderného 

zařízení. Specifika dokumentace budou stanovena prováděcím právním předpisem.  

V současné době má SUJB na řízení o povolení k výstavbě jaderného zařízení jeden 

rok, podle nového atomového zákona bude muset rozhodnout do osmnácti měsíců. 

V povolení je uvedena schválená dokumentace, podle níž má držitel povolení povinnost 

postupovat. Povolení je vydáváno na dobu neurčitou.   

 

3.11 Řízení o vydání stavebního povolení 

Poslední proces, který před započetím stavby proběhne, bude řízení o vydání stavebního 

povolení pro výstavbu nadzemní části hlubinného úložiště. Dle § 108 stavebního zákona se 

stavební povolení vyžaduje u staveb všeho druhu, nestanoví-li zákon jinak. Výjimky jsou 

stanoveny v § 103 a 104, ale stavby pro hlubinné úložiště mezi ně nepatří.  

Žádost o stavební povolení musí dle § 110 stavebního zákona obsahovat identifikační 

údaje o žadateli, o pozemku, základní údaje o záměru a další. K žádosti se připojují doklady 

prokazující vlastnictví nebo obdobné právo k pozemku, projektová dokumentace, plán 

kontrolních prohlídek stavby, závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů 

nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy a stanoviska vlastníků veřejné 

infrastruktury. Obsah náležitosti o stavební povolení, rozsah a obsah projektové dokumentace 

je stanoven vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Žádost se podává příslušnému 

stavebnímu úřadu, kterým je, jak už bylo řečeno v části týkající se umísťování stavby, 

Ministerstvo pro místní rozvoj.  

Stavební úřad podanou žádost přezkoumá, především její soulad s územním 

rozhodnutím, zda je projektová dokumentace úplná, je zajištěna technická infrastruktura a 

předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Ověřují se také 

účinky budoucího užívání stavby. 

Zahájení se oznamuje účastníkům a dotčeným orgánům, a to nejméně deset dní 

před ústním projednáním, které je možné spojit s ohledáním na místě, pokud je to účelné. 

Od obou jednání může stavební úřad upustit, v případě úložiště však s největší 

pravděpodobností tak neučiní.  

Ve stavebním povolení úřad stanoví podmínky pro provedení stavby, případně i pro její 

užívání. Podmínkami především zabezpečí ochranu veřejných zájmů. Je možné stanovit též 
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provedení kontrolních prohlídek. V případě úložiště je možné, že stavební úřad uloží také 

provedení zkušebního provozu. 

Pokud nebyla stavba zahájena, má stavební povolení platnost dva roky. V případě 

odůvodněné žádosti je možné lhůtu prodloužit. Obsahové náležitosti stavebního povolení jsou 

určeny vyhláškou č. 503/2006 Sb. 

 

3.13 Shrnutí 

Kapitola se věnovala obecně průběhu jednotlivých procesů. Účastenství je řešeno 

v následující kapitole. Na začátku bylo naznačeno, že většina procesů je správním řízení podle 

části druhé a třetí správního řádu. Co se týče správních řízení, při všech procesech se bude 

podpůrně aplikovat správní řád, pro uvedená řízení jeho působnost žádný ze zákonů 

nevylučuje.  

Tři z uvedených řízení vycházejí z předpisů horního práva. Horní zákon, zákon 

o hornické činnosti i zákon o geologických pracích pocházejí z roku 1988. Problémem těchto 

zákonů je jejich terminologie, která se mnohdy neshoduje s názvy nyní používanými, stejně 

tak systematika zákonů je dnes již zastaralá. Problémem jsou i nové trendy v oblasti hornictví. 

Zákony na to musejí reagovat, většinou jsou doplňovány dalšími paragrafy, a tedy postupně 

ztrácejí přehlednost. Některá řízení vůbec nemají svoji vlastní úpravu a je tedy nutné 

podpůrně používat jiných částí zákona. V uvedených případech tomu tak je v případě 

stanovení chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry, kde se používají ustanovení 

pro stanovení chráněného ložiskového území.  

Specifikem celé oblasti horního práva je také to, že naleziště vhodných hornin, stejně 

jako vhodnost určitých území pro výstavbu hlubinného úložiště, není možné nijak ovlivnit. 

V případě činností z oblasti horního práva tedy dochází k častým zásahům do vlastnických 

práv k pozemkům. Zákony často obsahují pouze velice obecná ustanovení, že před zahájením 

provádění prací je organizace povinna dohodnout se s vlastníkem dotčeného pozemku. Tato 

dohoda však již není nijak specifikována. Bylo by tedy namístě určit například výši 

kompenzací, případně co je nutné v případě stanovování těchto kompenzací zohlednit. 

V případě nemožnosti dohody je určitě na místě uvažovat, zda by nebylo možné pozemky 

vyvlastnit, tato oblast je však již upravena zákonem o vyvlastňování. 

Lze tedy uzavřít, že oblast horního práva by si zasloužila moderní právní úpravu. Určitě 

by bylo vhodné ponechat více zákonů pro různé oblasti, neboť třeba předmět úpravy zákona 
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o geologických pracích se výrazně liší od horního zákona. Bylo by však vhodné vypracovávat 

zákony spolu, aby došlo ke správnému a systematickému provázání předpisů.  

Čtyři uvedené procesy se vedou podle stavebního zákona. Dva končí vydáním opatření 

obecné povahy. Opatření obecné povahy bylo podrobně rozebráno v obecné části. 

V podkapitolách věnující se vydání zásad územního rozvoje a územního plánu obce byly 

zmíněny pouze specifika tohoto procesu, tedy především různé schvalování návrhů. Stavební 

zákon pochází z roku 2006, ale patří mezi nejčastěji měněné zákony. Tím také trochu ztrácí 

na přehlednosti a především je zde vysoká nejistota adresátů, zda budou platit stejná práva a 

povinnosti jak při zahájení, tak i při ukončení stavby. Z hlediska územního řízení v případě 

stavby hlubinného úložiště byla zmíněna otázka, co vše bude předmětem územního 

rozhodnutí. Z uvedené argumentace se však zdá pravděpodobné, že jím bude pouze nadzemní 

areál.  

Atomovému zákonu byla již věnována samostatná kapitola. Co se týče povolovacích 

řízení, úprava atomového zákon č. 18/1997 Sb. zůstává zachována i v novém atomovém 

zákoně. Místy pouze dochází k podrobnější úpravě a také se prodlužují lhůty.  

Jedinečným řízení je posuzování vlivů na životní prostředí, u něhož došlo novelou 

z roku 2015 k velkým změnám. Správněprávní aspekty závazného stanoviska byly popsány 

obecně, dopady tento proces má pak především v rovině účasti veřejnosti a dotčených obcí 

v navazujících řízeních. Značný prostor je tedy tomuto řízení věnován v následující kapitole.  
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4. Účast dotčených obcí a veřejnosti ve správních procesech 

V předchozích kapitolách byly popsány procesy, které bude nutné absolvovat, než SÚRAO, či 

organizace, kterou SÚRAO realizací pověří, bude moci začít se stavbou hlubinného úložiště. 

Jak bylo avizováno v úvodu, druhá část mé práce se bude věnovat možnosti zapojení 

dotčených obcí a veřejnosti do těchto procesů.  

Nejprve krátce k dotčeným obcím. Umožnit obcím participovat na průběhu řízení a 

dostatečně vyhodnotit jejich zájmy je v tomto konkrétním projektu velice důležité. Úložiště a 

také provoz před jeho konečným uzavřením není krátkodobou záležitostí, ale bude ovlivňovat 

obce na několik desítek, možné i stovek let. V různých správních procesech, bude mít obec 

rozdílné postavení. V některých správních řízeních má postavení účastníka, jinde vystupuje 

jako dotčený orgán. Možnosti, plynoucí z těchto rozdílných postavení budou řešeny 

v následujících kapitolách. 

Dalším subjektem, který bude na procesech participovat, je veřejnost. Pojem veřejnost 

se dnes používá především ve spojení s právem na příznivé životní prostředí. I v těchto 

procesech se bude posuzovat vliv na životní prostředí, je tedy možné vypomoci si definicí 

z Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní 

ochraně v záležitostech životního prostředí, tzv. Aarhuské úmluvy, kterou Česká republika 

ratifikovala a publikovala sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 124/2004 Sb. m. s. 

Podle čl. 2 bod 4 veřejnost znamená jednu nebo více fyzických nebo právnických osob a – 

v souladu s vnitrostátní praxí – jejich sdružení, organizace nebo skupiny, v bodě 5 je poté 

charakterizován dotčená veřejnost, kdy dotčená veřejnost je veřejnost, která je – nebo může 

být – ovlivněna environmentálním rozhodováním, anebo která má na tomto rozhodování 

určitý zájem; pro účely této definice se u nevládních organizací podporující ochranu 

životního prostředí a splňujících požadavky vnitrostátních právních předpisů předpokládá, že 

mají na environmentálním rozhodování zájem. V českém prostředí půjde především o různé 

spolky a obecně prospěšné společnosti. Těmto subjektům přiznávají některé zákony postavení 

účastníků, jiné nikoliv. I o jejich roli bude v následujících kapitolách pojednáno. 

 

4.1 Účastenství podle správního řádu 

Nejprve krátce k účastenství ve správním řízení podle části druhé a třetí správního řádu. 

„Vymezení účastníků řízení je jedním z nejsložitějších institutů zákona. Rozhodování se 
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v mnoha případech fakticky dotýká nejen práv a povinností, ale i individuálních a 

skupinových zájmů více subjektů, jde o to stanovit okruh osob oprávněných se 

na rozhodování podílet.“
79

 Správní řád vymezuje účastníky v § 27 a 28 správního řádu. 

V § 27 můžeme účastníky rozdělit na účastníky hlavní, vedlejší a osoby, o nichž to stanoví 

zvláštní zákon.
80

 Jako hlavní účastníky můžeme označit osoby uvedené v § 27 odst. 1, kdy 

v případě řízení na žádost jde o žadatele a dotčené osoby, na které se pro společenství práv 

nebo povinností žadatele musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu, a v případě řízení 

z moci úřední o osoby, jimž bude rozhodnutí zasahovat do práv anebo povinností. Odstavec 

druhý zmíněného paragrafu definuje účastníky vedlejší, což jsou osoby, které mohou být 

rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech. „K tomu, aby dotčená osoby 

byla účastníkem řízení, postačuje, že je možné, že bude rozhodnutím přímo dotčena ve svých 

právech nebo povinnostech. Není tedy podstatné, zda výsledným rozhodnutím skutečně 

na svých právech nebo povinnostech přímo dotčena bude či nikoli.“
81

 Dalšími účastníky 

správního řízení mohou podle § 27 odst. 3 být osoby, o kterých tak stanoví zvláštní zákon. 

V případě účastenství osob podle zvláštních zákonů je třeba rozlišit dvě situace. „První 

možností je, že se částečně vychází z obecného vymezení okruhu účastníků správního řízení 

ve správním řádu, ale zvláštní zákon navíc vedle toho přiznává postavení účastníků řízení i 

dalším osobám, kterým by postavení účastníka řízení ze samotného správního řádu 

nevyplývalo. (…) Druhou možností je, že zvláštní zákon stanoví okruh účastníků řízení 

ve vztahu k § 27 odst. 1 a 2 správního řádu zcela samostatně, tzn. nevychází z obecného 

vymezení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 a 2, které se proto nepoužije, ale sám taxativně 

stanoví okruh účastníků toho kterého správního řízení.“
82

 Tyto účastníci mají zpravidla 

postavení vedlejších účastníků podle § 27 odst. 2, pokud jim rozhodnutí nemá založit, změnit 

nebo zrušit práva anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají nebo nemají, 

v tom případě mají postavení účastníků podle odstavce 1. U každého správního řízení, o němž 

bude pojednávat následující kapitola, tedy bude nutné nejprve určit, jaké vymezení účastníků 

ten který zákon u konkrétního řízení používá.  

Protože vymezení účastníků nemusí být vždy jednoznačné, je podle § 28 správního řádu 

za účastníka řízení v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se 
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neprokáže opak. O tom, zda určitá osoba účastníkem je nebo není, vydá orgán deklaratorní 

usnesení, proti kterému je možné podat odvolání. 

Toto teoretické rozlišení účastníků však není důležité. Práva mají všichni účastníci 

stejná. Ve správním řádu je nenajdeme vypsané na jednom místě, ale jsou roztroušeny 

po celém předpisu. Mezi nejdůležitější patří právo podat návrh na zahájení řízení, právo 

nahlížet do spisu, právo být zastoupen, právo navrhovat důkazy, právo vyjádřit v řízení své 

stanovisko nebo právo podat odvolání či rozklad. 

 

4.2 Schválení politiky územního rozvoje 

Jak bylo uvedeno, politika územního rozvoje není vydávána ve správním řízení ve formě 

rozhodnutí, nejedná se ani o opatření obecné povahy. Proces vydání je tedy zcela upraven 

ve stavebním zákoně. Možnosti účastnit se tohoto procesu jsou uvedeny v § 33 stavebního 

zákona. Zapojení veřejnosti bylo významně rozšířeno novelou č. 350/2012 Sb. Důvodová 

zpráva k této novele uvádí, že vyhovuje Aarhuské úmluvě i směrnicím Evropské unie, které 

se týkají zapojení veřejnosti.
83

 V souladu s § 33 odst. 4 má nyní MMR povinnost zveřejnit 

návrh politiky způsobem umožňující dálkový přístup. Povinné je také veřejné projednání 

návrhu., dříve bylo projednání pouze fakultativní. Novela také odstranila pochybnosti, zda 

mohou obce podávat připomínky. V původním znění měla možnost podávat připomínky 

pouze veřejnost. To bylo novelou napraveno.  

Dle § 33 odst. 8 MMR uvedené připomínky v návrhu zohlední. „Z hlediska postavení 

veřejnosti nelze opomenout, že stavební zákon nikde nespecifikuje význam slova „zohlednit“ 

ani zda výsledkem zohlednění mají být nějaké závazné podmínky či okolnosti. Lze tedy 

pouze dovodit, že ministerstvo při pořizování návrhu politiky územního rozvoje, obdrží-li 

nějakou připomínku veřejnosti, tuto vezme na vědomí, ale záleží na jeho správním uvážení, 

zda z této připomínky vyvodí nějaký závazný záměr pro politiku územního návrhu či 

nikoliv.“
84

    

Protože je politika územního rozvoje schvalována usnesením vlády, nemají obce a 

veřejnost možnost obrany proti schválené politice. Dá se tedy říci, že účast obcí a veřejnosti 

ve vydání politiky územního rozvoje je spíše formální.  
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4.3 Stanovení průzkumného území 

Účastnící řízení o stanovení průzkumného území jsou stanoveni v § 4a odst. 2 zákona 

o geologických pracích. Podle tohoto ustanovení je účastníkem řízení žadatel, obec, na jejímž 

území je návrh průzkumného území nebo jeho část situována, popřípadě osoba, které zvláštní 

zákon postavení účastníka přiznává. „Zákon o geologických pracích přitom nevychází 

z obecného vymezení účastníků pro účely řízení podle § 27 odst. 1 a 2 správního řádu, ale 

taxativně stanoví zvláštní okruh účastníků pro účely řízení o stanovení průzkumného 

území.“
85

 Obec je tedy účastníkem a má k dispozici veškeré možnosti, které zákon 

účastníkovi přiznává.  

Dalším účastníkem může být osoba, které zvláštní zákon postavení účastníka přiznává. 

Zákon odkazuje například na ustanovení § 70 zákona č. 114/1992, zákon o ochraně přírody a 

krajiny (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“). V úvahu by přicházel také zákon 

o posuzování vlivů na životní prostředí. Ustanovení § 70 zákon o ochraně přírody a krajiny 

dává spolkům, jejichž posláním je podle stanov ochrana přírody a krajiny, oprávnění 

požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby byly předem informovány o všech 

zamýšlených zásazích a zahajovaných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany 

přírody a krajiny. Spolek je také oprávněn se za uvedených podmínek a v uvedených 

případech účastnit správního řízení, pokud svou účast písemně oznámí do osmi dnů 

od oznámení o zahájení řízení. V takovém případě má spolek postavení účastníka řízení.   

Jak bylo již zmíněno, v současné fázi byly podány žádosti, o kterých bylo kladně 

rozhodnuto. Do tohoto řízení se přihlásily i rozličné spolky, které se zabývají ochranou 

přírody a krajiny. Obce i spolky proti tomuto nejprve podaly rozklad
86

, po jeho zamítnutí se 

obrátily se správní žalobou na soud.
87

 

 

4.4 Stanovení chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry 

Jak bylo již uvedeno, protože v horním zákoně není popsáno stanovení chráněného území 

pro zvláštní zásahy do zemské kůry, použijí se přiměřeně ustanovení pro stanovení 
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chráněného ložiskového území. Postupuje se tedy podle § 34 odst. 2 ve spojení s § 17. Podle 

§ 17 odst. 2 se řízení stanoví na základě návrhu organizace nebo z podnětu orgánu státní 

správy. Podle následujícího odstavce je účastníkem řízení o stanovení chráněného 

ložiskového území pouze navrhovatel. I tento zákon vylučuje použití správního řádu. V tomto 

řízení tedy není možná participace obce ani veřejnosti.  

 

4.5 Vydání zásad územního rozvoje kraje 

Zásady územního rozvoje jsou vydávány ve formě opatření obecné povahy. Neprobíhá tedy 

správní řízení podle části druhé a třetí správního řádu, nejsou tu tedy ani účastníci ve smyslu 

správního řádu. Přesto i do procesu vydání ZUR je možné se zapojit. Stejně jako v případě 

politiky územního rozvoje, i zde došlo k výraznému rozšíření možnosti veřejnosti zapojit se 

procesu vydání novelou č. 350/2012 Sb. První možnost zapojení je již v průběhu projednávání 

návrhu zásad územního rozvoje. Krajský úřad má povinnost zveřejnit návrh veřejnou 

vyhláškou a kdokoliv k němu může uplatnit písemné připomínky. Vyhodnocení těchto 

připomínek poté slouží jako podklad pro vydání stanoviska Ministerstva pro životní prostředí 

pro vydání stanoviska k posuzování vlivů zásad územního rozvoje jako koncepce. Toto 

posuzování probíhá podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, v případě 

posuzování územně plánovací dokumentace se však použije pouze částečně. Ustanovení § 10i 

zákona o posuzování vlivů přiznává v takovém případě speciální postup. Neprobíhá například 

veřejné projednání podle tohoto zákona, veřejnost má podle § 10c odst. 3 zákona 

o posuzování vlivů pouze možnost zaslat ke koncepci své písemné vyjádření. V těchto dvou 

uvedených případech je možnost zapojení veřejnosti spíše formální, ustanovení jsou však 

zakotvením požadavku na otevřenou veřejnou správu. 

Po schválení návrhu zastupitelstvem kraje je návrh veřejně projednán. V tuto chvíli je 

možné podávat připomínky k návrhu. Stejně jako v případě správních řízení, je i v případě 

opatření obecné povahy možnost stanovit rozdílně oprávněné osoby. Na rozdíl od správního 

řádu, kde má možnost podat připomínky jen ten, jehož práva, povinnosti nebo zájmy by byly 

dotčeny, ve stavebním zákoně má možnost podat připomínky každý. Jak bylo uvedeno 

v obecné části zabývající se procesy vydání opatření obecní povahy, s připomínkami je nutné 

se vypořádat v odůvodnění, tedy v tomto konkrétním případě v odůvodnění vydaných zásad.  

Další možností obrany jsou námitky. I zde je rozdílná úprava oproti správnímu řádu. 

Na rozdíl od připomínek, je okruh osob oprávněných podat námitky užší. Námitky mohou 

podat dotčené obce, vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné 
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technické infrastruktury a zástupce veřejnosti. Pokud obec podává námitky, musí být tyto 

podle § 6 odst. 6 písm. d) stavebního zákona odsouhlaseny radou obce, případně 

zastupitelstvem. Pokud námitky rada či zastupitelstvo neprojednají, jsou tyto námitky 

posuzovány jako připomínky, jak potvrdil též soud v rozsudku č. j. 4 Ao 5/2010 – 48.
88

  

Dalším, kdo může námitky podat je zástupce veřejnosti. Zástupce veřejnosti je upraven 

v § 23 stavebního zákona. „Institut zástupce veřejnosti byl začleněn do stavebního zákona 

z toho důvodu, aby poskytl možnost veřejnosti se efektivně a kvalifikovaně zapojit do řízení 

o vydání územně plánovací dokumentace nebo řízení o vydání územního opatření.“
89

 

Dle litery zákona může být zástupcem veřejnosti fyzická nebo právnická osoba plně způsobilá 

k právním úkonům, která je k zastupování zmocněná určitým počtem občanů, kteří uplatňují 

k návrhu územně plánovací dokumentace věcně shodnou připomínku. Nelze tedy zastupovat 

určitý počet občanů, kteří mají připomínky rozdílné. Zmocnění se musí dokládat podpisovou 

listinou. „Praxe je však spíše taková, že sám zástupce veřejnosti (zpravidla občanské sdružení, 

které se problematikou ochrany životního prostředí zabývá) iniciuje shromažďování podpisů 

na podpisové listině tak, aby byl zmocněn včas a mohl podat námitky ve lhůtách stanovených 

stavebním zákonem.“
90

 O tom, zda osoba tyto podmínky splňuje, rozhoduje orgán usnesením.  

 Námitky a připomínky je možné podávat do sedmi dnů ode dne veřejného projednání. 

Problematika rozhodnutí o námitkách byla podrobněji rozvedena v obecné části. Doplním 

pouze, že stejně jako v případě připomínek i v případě námitek je důležité se jimi podrobně 

zabývat a nelze je odůvodnit pouze obecnými frázemi. Zvláště, pokud vezmeme v úvahu, že 

je nutné na toto rozhodnutí formálně klást stejné požadavky jako na správní rozhodnutí 

v užším smyslu.  

 

4.6 Vydání územního plánu obce 

V případě vydání územního plánu těžko můžeme hovořit o možnostech zapojení dotčených 

obcí, neboť v tomto případě je samotná obec vydavatelem územního plánu. Jak však již bylo 

řečeno, pokud by úložiště bylo v zásadách územního rozvoje, bylo by nutné mít územní plán 

se zásadami v souladu. V této práci se nebudu zabývat alternativou, že obec územní plán 

nemá, případně že zastupitelstvo s vypracováním změny nebude souhlasit a podobně.  

Protože stejně jako zásady územního plánu i územní plán je vydáván ve formě opatření 

obecné povahy, je i postup v případě vydání územního plánu podobný a tedy i možnosti 
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zapojení veřejnosti jsou téměř totožné. První možnost zapojení je v již v průběhu přípravy 

návrhu, kdy má každý možnost podat k návrhu připomínky, případně tedy zapojit se podle 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud bude návrh tímto procesem procházet.  

K návrhu, který je předmětem veřejného projednání, je možno podávat připomínky a 

námitky. Možnost podávat připomínky je opět nad rámec správního řádu rozšířena, tedy může 

je podávat každý. Námitky jsou oprávnění podat vlastníci pozemků a staveb dotčených 

návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Zde tedy také dochází k rozšíření 

okruhu oprávněných osob a to o oprávněného investora a především zástupce veřejnosti.  

Připomínky a námitky je opět možnost podávat do 7 dnů od veřejného projednání. 

O tom, jak se připomínky a námitky řeší, a jak se jejich řešení projeví v odůvodnění územního 

plánu, tedy opatření obecné povahy, bylo již pojednáno v předchozích kapitolách.  

 

4.7 Posuzování vlivů na životní prostředí 

Jak bylo již řečeno, záměr vybudovat hlubinné úložiště radioaktivního odpadu bude vždy 

posuzován z hlediska jeho dopadů na životní prostředí. V kapitole věnující se postupu 

v případě vydání stanoviska již bylo zmíněno, že je zde široká možnost účasti veřejnosti. 

Možnosti účasti veřejnosti v takové míře však zákon neobsahoval od počátku, ale až 

od novely č. 39/2015 Sb., účinnou od dubna 2015. Primárním důvodem novely bylo několik 

řízení, které vedla Evropská komise proti České republice z důvodu nesprávné transpozice 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých 

veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. Tato směrnice z velké části vychází ze 

zmíněné Aarhuské úmluvy.  

Jednou z nejdůležitějších změn, kterou novela přinesla, je definice pojmů veřejnost a 

dotčená veřejnost. Dle ustanovení § 3 písm. h) je veřejností jedna nebo více osob a dotčenou 

veřejností dle § 3 písm. i) bod 1. je osoba, která může být rozhodnutím vydaným 

v navazujícím řízení dotčena ve svých právech nebo povinnostech, podle bodu 2. je to 

právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského 

právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností 

není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem 

zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, případně před dnem vydání 

rozhodnutí podle § 7 odst. 6, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob. 

Definice je tedy přesnější, než je definice v Aarhuské úmluvě, a třeba Kateřina Švarcová se 

domnívá: „zakotvení definice dotčené veřejnosti v § 3 písm. i) bod 2 novely EIA materiálně 
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nenaplňuje požadavky směrnice EIA (Směrnice 2011/92/EU pozn. autorky) a Aarhuské 

úmluvy, když fakticky je vyšší míra oprávnění v procesu posuzování vlivů na životní 

prostředí a v navazujících řízení přiznána pouze této privilegované zákonem vymezené 

skupině subjektů.“
91

  

V průběhu vypracování stanoviska má možnost veřejnost, dotčená veřejnost a také 

dotčené samosprávné celky, tedy obce, možnost vyjadřovat se k jednotlivým částem, nejprve 

ke zpracované dokumentaci, poté také ke zpracovanému posudku. Zpracovatel posudku je 

povinen tato vyjádření vypořádat.  

Výstupem tohoto procesu je závazné stanovisko podle § 149 správního řádu, které bylo 

již také rozebráno v předchozích kapitolách. Toto stanovisko je podkladem pro vydání 

rozhodnutí podle zvláštních předpisů. Tyto rozhodnutí budou vydávána v řízeních, které 

zákon označuje jako navazující a definuje je v § 3 písm. g) jako řízení, ve kterém se vydává 

rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, které povoluje umístění nebo provedení 

záměru posuzovaného podle tohoto zákona. Zákon v poznámce pod čarou uvádí příklad 

předpisů, podle nichž by rozhodnutí mohlo být vydáno. Další příklady nalezneme v komentáři 

k zákonu
92

, který uvádí, že k těmto řízením patří územní a stavební řízení podle stavebního 

zákona, povolení hornické činnosti podle zákona o hornické činnosti nebo povolení 

o umístění jaderného zařízení nebo úložiště radioaktivních odpadů podle atomového zákona. 

Určení, které řízení se bude z hlediska zákona o posuzování vlivů považovat 

za navazující je důležité především z hlediska účasti dotčených obcí a veřejnosti v těchto 

řízeních. „Účast veřejnosti v navazujících řízení bude zajištěna dvěma způsoby (viz § 9c 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí). Zaprvé se jedná o konzultativní účast. 

Veřejnost, tj. každá fyzická či právnická osoba, má právo uplatnit v navazujícím řízení 

připomínky k záměru. Lhůta pro uplatnění připomínek nesmí být kratší než 30 dnů a správní 

orgán je povinen se podanými připomínkami vypořádat v odůvodnění rozhodnutí. Tyto 

subjekty se nestávají účastníky řízení a novela zákona jinak zvlášť neupravuje jejich 

administrativní či soudní ochranu. (…) Zadruhé se jedná o plnoprávnou účast v navazujícím 

řízení. Tzv. privilegované subjekty z dotčené veřejnosti a obce dotčené záměrem se mohou 

ve 30 denní lhůtě ode dne zveřejnění informací o navazujícím řízení přihlásit a stát se tak 
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účastníkem řízení.“
93

 Zajímavé však je, že účastníkem se může stát pouze dotčená veřejnost 

podle § 3 písm. i) bod 2. Nikoliv tedy jednotlivá osoba, která by byla záměrem dotčena. Účast 

v navazujících řízeních není podmíněna aktivní účastí v procesu přípravy závazného 

stanoviska. 

Dotčené obce tedy mají možnost stát se na základě písemné žádosti účastníkem řízení se 

všemi jeho právy. Možnost zapojení dotčené veřejnosti dle § 3 písm. i) bod 2 jsou však ještě 

mnohem širší a troufám si říct, že v obecném správním právu neobvyklé. Jak bylo zmíněno, je 

možné, aby se na základě žádosti, stejně jako dotčené obce, stala účastníky řízení. Zákon jí 

však také přiznává možnost, podat odvolání proti navazujícímu řízení, a to i v případě, že 

nebyla účastníkem v prvním stupni. „Privilegovaný subjekt se nemusí aktivně účastnit 

procesu posuzování vlivů na životní prostředí, ani předchozího navazujícího řízení (typicky 

územního), aby mu svědčilo oprávnění odvolat se proti navazujícímu rozhodnutí. (…) Tato 

výjimka z obecných podmínek pro odvolání je dle předkladatele motivována požadavky 

směrnice ve vztahu k nevládním organizacím a naplněním principu subsidiarity správního 

soudnictví…“
94

 

Z hlediska účastenství v řízeních, která budou následovat po vypracování stanoviska, 

bude důležité určit, která řízení splní definici navazujícího řízení a zda se v nich tedy bude 

aplikovat úprava ze zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. „Úprava účastenství 

v navazujících řízeních má nyní povahu lex specialis vůči úpravě v jednotlivých složkových 

předpisech. Její přednosti bylo dosaženo především novelizací jiných úprav, které umožňují 

účast veřejnosti. To přináší zajímavé důsledky tam, kde k žádné novelizaci nedošlo.“
95

 Jaká je 

situace v řízeních, které jsou nutné pro zahájení stavby hlubinného úložiště, bude řešeno 

v dalších kapitolách.  

 

4.8 Řízení o povolení k umístění jaderného zařízení a řízení o povolení 

k výstavbě jaderného zařízení 

Účastenství v řízení o povolení k umístění jaderného zařízení i v řízení o povolení k výstavbě 

jaderného zařízení je řešeno stejně. Vše níže napsané tedy bude platit pro obě řízení.  
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Účastenství je v současně účinném atomovém zákoně i v novém atomovém zákoně, 

který svoji účinnost nabyde počátkem roku 2017, řešeno stejně. Oproti obecným předpisům 

správního práva je značně omezeno. Jak § 14 odst. 1 atomového zákona, tak § 19 odst. 1 

nového atomového zákona stanoví, že jediným účastníkem povolovacích řízení je žadatel. 

V důvodové zprávě k novému atomovému zákonu, která uvádí stejná argumenty jako 

důvodová zpráva k zákonu 18/1997 Sb., je tím důvodem: „úzce specifický předmět správního 

řízení, (…) daný technickou a odbornou náročností vykonávaných činností, z povahy věci 

vylučuje zásah do sféry povinností jiných osob, nežli žadatele o povolení.“
96

 Dále zmiňuje též 

nutnost vysoké odbornosti účastníků, které různé spolky nejsou schopni splnit, a že veřejnost 

má možnost se zapojit v mnoha dalších řízeních, které s jakýmkoliv záměrem s výstavbou 

jaderného zařízení souvisí. Uveden je například stavební zákon či zákon o posuzování vlivů 

na životní prostředí.  

Účastenství v řízeních vedených podle atomového zákona bylo předmětem různých 

soudních sporů. Občanská sdružení, která měla jako předmět svého zájmu, ochranu přírody a 

krajiny se domáhala svého účastenství na základě § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Tento dává občanským sdružením (dnes spolkům) možnost účastnit se jako účastník 

správního řízení, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany a přírody. Soudy však 

účastenství na základě tohoto zákona nikdy nepřiznaly. Nejvyšší správní soud ve svém 

rozsudku čj. 2 As 12/2006 – 118 uvádí: „V tomto systémovém pohledu je pak třeba přisvědčit 

žalovanému v tom, že k uvedení jaderné elektrárny, jakou je Jaderná elektrárna T., 

do provozu, musela být provedena celá řada správních řízení, zejména dle zákona č. 50/1976 

Sb., stavebního zákona, či zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Tato řízení – jak z důvodu jejich odlišné povahy, odlišného vymezení předmětu řízení a 

odlišného vymezení jejich účastníků – jsou subjektům, na něž pamatuje § 70 zákona o ochraně 

přírody a krajiny otevřena, zde tedy mají tyto subjekty dostatečný prostor k tomu, aby hájily 

zájmy ochrany životního prostředí a uplatňovaly námitky ohledně případného negativního 

vlivu jaderné elektrárny na něj.“
97

 Soud ve stejném rozhodnutí dovodil, že účastenství pouze 

žadatele není ani v rozporu s mezinárodními závazky České republiky, například Aarhuskou 

úmluvou: „neboť za situace, kdy je k uvedení jaderné elektrárny do provozu zapotřebí 

postoupit, jak bylo výše opakovaně zmíněno, několik nezávislých správních řízení, nelze 

z článku 6 Aarhuské úmluvy dovodit, že by veřejnost, respektive dotčená veřejnost ve smyslu 

článku 2 odst. 4 a 5 této úmluvy, musela mít nutně přístup do všech těchto jednotlivých 
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řízení.“
98

 Uvedený rozsudek se stal i předmětem ústavní stížnosti, která však byla 

odmítnuta.
99

 

Účastenství podle zákona o ochraně přírody a krajiny tedy není možné. Jiná je však 

situace v případě zákona o posuzování vlivů a možnosti zapojit se do navazujících řízení. 

Ještě před novelou tohoto zákona z dubna 2015 se k Nejvyššímu správnímu soudu dostala 

kasační stížnost, v níž se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost, kterým bylo uděleno povolení umístit dvě jaderná zařízení. Argumentoval 

původním znění § 23 odst. 10, podle něhož se občanské sdružení nebo obecně prospěšná 

společnost, jejichž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí, veřejného zdraví nebo 

kulturních památek, nebo obec dotčená záměrem, pokud podaly ve lhůtách stanovených tímto 

zákonem písemné vyjádření k dokumentaci nebo posudku, mohou žalobou z důvodů porušení 

tohoto zákona domáhat zrušení navazujícího rozhodnutí vydaného v řízení podle zvláštních 

právních předpisů. Soud s uvedeným souhlasil: „Navazující rozhodnutí vydaná v řízení podle 

zvláštních právních předpisů „navazovala“ na stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru 

na životní prostředí (stanovisko EIA). Podle § 10 odst. 3 a 4 zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí bylo stanovisko EIA odborným podkladem pro vydání rozhodnutí, 

popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů. (…) V nynější věci jde o řízení podle 

§ 9 odst. 1 písm. a) atomového zákona, tedy povolení žalovaného k umístění jaderného 

zařízení. Podle § 13 odst. 4 atomového zákona podmínkou vydání povolení podle § 9 odst. 1 

písm. a) je hodnocení vlivu na životní prostředí. Povolení umístění jaderného zařízení je, 

slovy rozsudku čj. 1 As 47/2012-38, „konečné ve vztahu ke svému předmětu řízení, současně 

také jedním z rozhodnutí v řetězu, které je nutné pro realizaci zamýšleného zásahu.“ 

Rozhodnutí v řízení podle § 9 odst. 1 písm. a) atomového zákona je tedy navazujícím 

rozhodnutím ve smyslu dikce § 23 odst. 10 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.“
100

 

Judikatura tedy dovodila, že povolovací režimy dle starého atomového zákona jsou 

navazujícími řízeními podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Účinnost nového 

atomového zákona nebude mít na tuto argumentaci vliv, úprava povolovacích režimů v této 

oblasti zůstává téměř totožná. Chybí jen výslovný požadavek o nutnosti hodnocení vlivů 

na životní prostředí. Jak ale bylo již zmíněno v předchozích kapitolách, domnívám se, že 

došlo pouze ke stylistické změně, ale nutnost hodnocení vlivů zůstává zachována. Co se týče 

aktuálního znění zákona o posuzování vlivů, definice „navazujícího řízení“ je jasná. 
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I zmíněný komentář uvádí jako jeden z příkladů povolení o umístění jaderného zařízení nebo 

úložiště radioaktivních odpadů podle atomového zákona.
101

 Dotčená obec a dotčená veřejnost 

mají nyní možnost být v takovém navazujícím řízení účastníkem. Takovýto výklad je však 

v rozporu s ustanovením atomového zákona. Jsou tedy možné dvě varianty. Buď bude 

zachována stejná argumentace jako v případě zákona o ochraně krajiny a přírody, tedy že stále 

je jediným účastníkem žadatel nebo bude vyloženo, že zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí je lex specialis k atomovému zákonu a dotčené obce a dotčená veřejnost se budou 

moci správních řízení vedených podle atomového zákona účastnit. Je těžké rozhodnout se, 

zda by pro další vývoj byla lepší první či druhá varianta. Pro první svědčí to, že výrazné 

změny v dalších řízeních nejsou, stále mají dotčené obec i dotčená veřejnost možnost účastnit 

se dalších souvisejících řízení. Na straně druhé je tu tlak na stále větší otevřenost veřejné 

správy a na to, dát osobám, jejichž práva jsou, byť jen potencionálně dotčena, možnost 

obrany.  

 

4.9 Řízení o povolení hornické činnosti 

I řízení o povolení hornické činnosti má vlastní zvláštní úpravu účastenství. Je upraveno 

v § 18 odst. 1 zákona o hornické činnosti. Dle tohoto ustanovení jsou účastníky žadatel, 

investor, vlastník důlního díla a občané, jejichž práva a právem chráněné zájmy nebo 

povinnosti mohou být povolením dotčeny, a obec, v jejímž obvodu má být hornická činnost 

vykonávána. I v tomto řízení má tedy obec, na jejímž území by úložiště mohlo stát, mnoho 

možností jak uplatňovat své právem chráněné zájmy. Co vše lze považovat za právem 

chráněné zájmy bylo předmětem soudního rozhodování. Městský soud v Praze dovodil, že 

těmito právy nemusí být jen právo vlastnické, ale například i právo na příznivé životní 

prostředí, v rozhodnutí č. j. 11 Ca 303/2005-29 uvedl: „Účastenství v řízení tedy nelze odepřít 

pouze na základě skutečnosti, že osoba domáhající se účastenství nevlastní nemovitost 

v dobývacím prostoru. Hlediskem pro posouzení účastenství je možnost, že se práv a zájmů 

této osoby povolená činnost dotkne. Je totiž zřejmé, že důsledky povolené hornické činnosti 

nejsou omezeny jen na stanovený dobývací prostor, řada důsledků povolované činnosti 

dobývací prostor přesahuje (například hladina hluku).“
102

 Další rozsudek věnující se 

problematice účastenství, a to rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 80/2008-77 

dovodil, že právem chráněný zájem naopak není smluvně podložené právo na budoucí koupi 
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nemovitosti. Ve stejném rozsudku však byl rozšířen pojen dotčení občané, kdy soud rozhodl, 

že „pojem je nutno vykládat extenzivně, tedy zahnout pod něj i právnické osoby, splňují-li 

další kritéria uvedené v tomto ustanovení.“
103

  

Protože i toto řízení je navazujícím řízením ve smyslu zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí, je zde možnost zapojení tzv. dotčené veřejnosti. Již nyní lze příležitost 

účastnit se tohoto řízení ze zákonných ustanovení dovodit. Jak již bylo soudně dovozeno, 

pod pojem občané je možno podřadit i právnické osoby a dotčené zájmy také nelze omezit 

pouze na vlastnické právo, ale třeba i na právo na životní prostředí, což je opět podmínka 

dotčené veřejnosti podle zákona o posouzení vlivů na životní prostředí. Zpřesněním pojmu 

„navazující řízení“ v zákoně dojde pouze k odstranění případných pochybností. Možnost 

účastenství dle zákona na ochranu přírody a krajiny se neaplikuje, neboť ustanovení § 70 

vylučuje účastenství v řízení navazujících na posuzování vlivů na životní prostředí.  

Pojem právem chráněné objekty a zájmy však zákon o hornické činnosti používá již v 

§ 17 odst. 2, kde stanoví, že pokud jsou hornickou činností ohroženy právem chráněné zájmy, 

musí být se žádostí předloženy doklady o vyřešení střetu zájmů. Je tedy namístě se zabývat 

otázkou, zda je význam ustanovení v § 17 a § 18 stejný. Pravděpodobně se z velké části 

překrývá, osoby, jejichž zájmy jsou dotčeny, se totiž mohou stát účastníky. Smyslem § 17 je 

pravděpodobně apelovat na žadatele, aby již před zahájením řízení došly dohody s dotčenými 

osobami a ty poté jako účastníci pouze minimálně zasahovaly do průběhu správního řízení. 

Takovéto ustanovení je dnes v právním řádu velice nestandartní, lze to přičíst na vrub stáří 

zákonu.   

 

4.10 Územní řízení o vydání územního rozhodnutí 

Účastníky stavebního řízení vymezuje stavební zákon taxativně, ale široce v § 85 stavebního 

zákona. V odstavci prvním zmíněného paragrafu jsou vymezeni účastníci hlavní, kterými jsou 

žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. „Obec má postavení 

účastníka řízení vždy bez jakékoliv další specifikace projednávaného záměru. Její účastenství 

v řízení není vázáno na možnost dotčení obce na jejích věcných právech k nemovitostem, jako 

je tomu u většiny ostatních účastníků územního řízení. (…) Vyhovění žádosti žadatele 

o vydání územního rozhodnutí není v žádném případě vázáno na souhlas obce. Obec již před 

územním řízením může rozvoj svého území významným způsobem efektivně regulovat, a to 
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prostřednictvím územně plánovací dokumentace, kterou vydává v samostatné působnosti a 

která je základním podkladem pro vydání územního rozhodnutí.“
104

 

Ve druhém odstavci jsou vyjmenovány účastníci vedlejší (a) vlastník pozemku nebo 

stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, 

kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, (b) osoby, jejichž vlastnické nebo 

jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich 

může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, (c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní 

právní předpis.  

To, že je vlastník pozemku nebo stavby s vlastnickým nebo věcným právem účastníkem 

řízení, je více než logické. Ač je ve většině případů i žadatelem o stavební povolení. Pokud 

žadatel vlastníkem není, je nutné k žádosti doložit souhlas vlastníka se záměrem, jemuž 

územní rozhodnutí slouží. Vymezení účastníků, které zákon definuje jako osoby, jejichž 

vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům na nich může být 

přímo dotčeno, bylo předmětem soudního rozhodování. Definicí sousedního pozemku se 

zabýval Ústavní soud ještě za účinnosti stavebního zákona č. 50/1976 Sb. V tomto zákoně 

byla definice účastníků stejná, ale zákon obsahoval definici sousedního pozemku, který 

vymezil jako pozemky, které mají společnou hranici s pozemkem, který je předmětem 

správního řízení. Ústavní soud však dovodil, že touto definicí dochází k nepřiměřenému 

zásahu do vlastnického práva: „…nelze z pohledu Ústavního soudu pominout, že uzavřená 

legální definice, absolutně vylučující možnost pojmout za účastníky řízení i vlastníky jiných 

sousedních pozemků než pozemků, které mají společnou hranici s pozemkem, který je 

předmětem řízení (…), jejichž práva mohou být v řízeních dotčena, omezuje prostor 

pro správní uvážení správních orgánů tam, kde je zjevné, že i přes neexistenci společné 

hranice mohou být práva nemezujícího souseda dotčena. (…) Ústavní soud si je vědom 

možných interpretačních problémů v tom směru, „až kam“ – do jaké šíře či vzdálenosti – 

mohou tzv. sousední pozemky, pokud nebude platit podmínka společné hranice, sahat. 

Nezbývá však než konstatovat, že posouzení této otázky bude vždy věcí individuálních 

případů.“
105

 Na základě tohoto rozhodnutí poté definici sousedního pozemku zrušil. V roce 

2007 se Nejvyšší správní soud zabýval i vymezením účastníků na základě „přímého dotčení 

vlastnického práva“, a to v rozsudku č. j. 7 As 17/2013 – 25: „Vymezení okruhu účastníků 

územního řízení vyžaduje s ohledem na konkrétní okolnosti případu komplexní posouzení 

situace v území. (….) Rozhodné je, zda intenzita zásahu do jeho vlastnického práva 

                                                 
104

 Machačková, Jana a kolektiv. Stavební zákon: komentář. Str. 85.  
105

 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 22. 3. 2000 sp. zn. Pl. ÚS 19/99. 



65 

 

představuje přímé dotčení.“
106

 Soud tedy umožnil, aby při rozhodnutí, zda je určitá osoba 

účastníkem či nikoliv, správní orgán užil správního uvážení vždy s ohledem na konkrétní 

situaci.  

Posledním účastníkem můžou být osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. 

V úvahu přichází tři předpisy, již několikrát zmiňovaný zákon o ochraně přírody a krajiny, 

dále zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a zákon o hlavním městě Praze, který 

za účastníky označuje městské části. Účastenství osob dle § 70 zákona o ochraně přírody a 

krajiny bylo již několikrát zmiňováno. Doplním tedy pouze upřesňující judikaturu Nejvyššího 

správního soudu č. j. 3 As 8/2005 – 118: „Účast občanských sdružení podle § 70 OchPřKr 

nelze vykládat natolik široce, že by se vztahovala na jakoukoliv složku životního prostředí, 

nýbrž toliko na složky životního prostředí chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny. (…) 

Občanskému sdružení přiznává tedy tento zákon postavení účastníka řízení, jedná-li se 

o sdružení, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny a jde-li 

současně o řízení, při němž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné 

podle tohoto zákona; tyto dvě podmínky musí být kumulativně naplněny, aby se občanské 

sdružení mohlo stát účastníkem správního řízení. Zda se o takové správní řízení jedná, je 

na posouzení správního orgánu, u něhož bylo řízení zahájeno, a který musí zjistit okruh 

účastníků řízení; posouzení přitom závisí vždy na konkrétní věci.“
107

 V územním řízení, které 

se bude týkat hlubinného úložiště, se však veřejnost bude účastnit spíše na základě zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí. To, že územní řízení splňuje podmínky navazujícího 

řízení je nepochybné. Poté tedy, jak již také bylo zmíněno, dochází k tomu, že se neaplikuje 

zákon o ochraně přírody a krajiny. Účast veřejnosti v územním řízení je tradiční institut, 

neobávám se tedy aplikačních nejasností, které by veřejnost v účasti mohly omezovat. 

 

4.11 Řízení o vydání stavebního povolení 

Také pro stavební řízení stanoví stavební zákon taxativně vymezený okruh účastníků a to v 

§ 109. K jeho změně došlo, již několikrát zmíněnou novelou č. 350/2012 Sb. Dosavadní 

účastník, jímž bylo společenství vlastníků jednotek, bylo nahrazeno možností účasti 

pro osobu, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením 

dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo 

rozhodnuto v územním rozhodnutí. Účastníky stavebního řízení tedy jsou stavebník, osoby 
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vlastnící nebo mající obdobná práva k pozemkům nebo stavbám na pozemku, kde má být 

stavba prováděna, případně osoby mající vlastnické právo k pozemkům nebo stavbám 

sousedícím, které by mohly být prováděním stavby přímo dotčeny, a již zmíněné osoby, 

o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Bude se opět jednat o účast na základě zákona 

o ochraně přírody a krajiny a o zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Je třeba však 

zmínit, že již před novelou ustanovení byla účast občanských sdružení podle zákona 

o ochraně přírody a krajiny dovozena na základě soudní judikatury.
108

 Nyní je tedy účast 

zakotvena v zákoně, je ale omezena striktně na věci, které nebyly řešeny v územním 

rozhodování. Počet subjektů, které se budou účastnit stavebního řízení, bude nižší, než počet 

subjektů v územním řízení. Domnívám se však, že v případě řízení o vydání stavebního 

povolení pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu budou rozličné spolky účastníky i 

stavebního řízení. A to vzhledem k tomu, že v případě stavby tak rozsáhlé, budou 

u stavebního povolení řešeny věci, které dříve být projednány nemohly. Obec se stavebního 

řízení neúčastní, je proto nutné, aby všechny námitky důsledně uplatnila v průběhu územního 

rozhodování. Účastníkem by mohla být pouze v případě, že by byla například vlastníkem 

pozemku, na němž bude stavba prováděna, či pozemku sousedícího.  

 

4.12 Věcný záměr zákona o zapojení obcí do procesu výběru lokality 

hlubinného úložiště  

Jak bylo řečeno na začátku práce, obce, jejichž území bylo uznáno za vhodné pro stavbu 

hlubinného úložiště, se záměrem většinou nesouhlasí. Již v roce 2010 proto byla ustavena 

Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti: „která si klade za cíl přispět 

k transparentnosti procesu výběru vhodné lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného 

paliva a vysokoaktivních odpadů, a to s respektováním zájmu veřejnosti a posílenou aktivní 

spoluúčastí veřejnosti, respektive dotčených obcí v tomto procesu.“
109

 Tato skupina probírala 

především možnosti většího zapojení obcí do výběru lokality. Byly diskutovány možné 

novely zákonů, podle nichž se povedou potřebné procesy, tedy horního, zákona 

o geologických pracích nebo stavebního. Diskutováno bylo také právo veta dotčených obcí.
110
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Od tohoto návrhu nakonec bylo upuštěno, neboť ani v zemích, kde je plánováno budování 

hlubinných úložišť, většinou není možnost veta v právním řádu zakotvena.
111

   

Nakonec byla dohodnuta možnost vytvoření nového zákona, ten byl vládou zařazen 

do plánu legislativních prací a v září roku 2015 byl vypracován věcný záměr, který byl v létě 

2016 zaslán spolu s důvodovou zprávou do připomínkovacího řízení. 

Jako důvod návrhu tohoto zákona je uvedena specifičnost hlubinného úložiště. 

„Nejedná se tedy o stavbu, u níž by bylo možné předpokládat, že v horizontu příštích 

desetiletí či století, poté, co doslouží, bude odstraněna. Tento fakt již sám o sobě, tedy 

mimořádnost a trvalost tohoto zařízení, odůvodňují, aby byl způsob zapojení obcí do výběru 

této lokality právními předpisy specificky upraven.“
112

 Možnost obcí účastnit se povolovacích 

procesů uvedených výše je hodnocena jako nedostatečná. Dalším důvodem je také to, že 

v procesu není nijak zapojena moc zákonodárná, případně výkonná, které by v procesu 

zastupovaly širší veřejný zájem.  

Věcný návrh zákona pracuje s dvěma variantami návrhu. Po provedení geologických 

prací a vybrání dvou finálních lokalit (jedna hlavní a jedna záložní), by mělo být stanoveno 

chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry. To podle navrhovatelů představuje již 

takový zásah do práv obce, že by s tímto měly obec vyslovit souhlas. První návrh 

předpokládá, že ve fázi před zahájením řízení o stanovení chráněného území pro zvláštní 

zásah do zemské kůry budou vyžádány souhlasy dotčených obcí. Pokud do roka nebude 

získán souhlas od všech obcí, bude vyžádán souhlas vlády na základě závazného doporučení 

Senátu, který před vydáním doporučení bude muset uspořádat veřejné slyšení. Nešlo by tedy 

o kumulativní udělení souhlasu, ale byl by udělen buď obcemi, nebo vládou. 

Druhá varianta předpokládá udělení takového souhlasu dvakrát. Poprvé, stejně jako 

u prvního návrhu, před zahájením řízení o stanovení chráněného území, podruhé ve fázi před 

zahájením řízení o povolení k hornické činnosti. Navrhovatel zákona se více přiklání k první 

variantě a to z toho důvodu, že první varianta je ekonomičtější, neboť v případě nesouhlasu 

v druhé fázi, by došlo k vynaložení zbytečných prostředků, stejně tak by byl proces 
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zdlouhavější. V případě dvou souhlasů je také riziko, že ten první by „nebyl brán příliš 

vážně“. 

Součástí návrhu jsou také dvě změny horního zákona. První je doplnění odstavec, 

na jehož základě se dotčená obec stává účastníkem řízení o stanovení chráněného území, 

neboť jak bylo napsáno výše, v případě tohoto řízení je jediným uchazečem navrhovatel. 

„Na území, kde se nachází chráněné území pro zvláštní zásah do zemské kůry, je omezena 

možnost umísťování a zřizování staveb, což v důsledku může vést i k omezení možnosti 

rozvoje dané oblasti.“
113

 Druhou navrhovanou změnou je, aby chráněné území pro zvláštní 

zásahy do zemské kůry bylo Ministerstvem životního prostředí stanoveno v součinnosti nejen 

s Ministerstvem průmyslu a obchodu, orgány kraje, báňským úřadem a orgánem územního 

plánování, ale aby na tomto řízení participoval také Státní úřad pro jadernou bezpečnost.  

Návrh věcného záměru měl být dle plánu legislativních prací vlády na rok 2016 

předložen k projednání v září. Do uzavření rukopisu práce návrh předložen nebyl. Je tedy 

otázkou, zda bude schválen ještě touto sněmovnou, a zda v případě změny politické 

reprezentace nebude návrh věcného záměru zákona o zapojení obcí do procesu výběru 

lokality hlubinného úložiště radioaktivních odpadů odmítnut.  

 

4.13 Shrnutí 

V téměř všech uvedených procesech mají dotčené obce garantovanou možnost účasti. Jedním 

z procesů, kde je účast obcí jen formální, je politika územního rozvoje. Domnívám se však, že 

vzhledem k obecnosti politiky územního rozvoje, nedochází ke konkrétním zásahům do práv 

dotčených obcí a považuji tuto úpravu za dostačující. V ostatních procesech, které jsou 

vedeny na základě stavebního zákona je možnost obcí zaručena výslovným ustanovením. 

Výjimku tvoří jen stavební povolení, kterému však musí předcházet územní řízení, které je, 

vzhledem k jeho nutnosti pro stavební povolení, z hlediska konečné realizace stavby mnohem 

důležitější. 

To, že je v současné době trend posilovat možnosti účasti dotčených obcí a veřejnosti 

obecně, dokazuje i poslední zásadní novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Ačkoliv je nutné připomenout, že se český právní řád této úpravy dočkal až po opakovaných 

výtkách ze strany Evropské unie. Uvedená novela značně rozšířila i možnosti dotčených obcí. 

Účastenství v navazujících řízeních dává obcím široké možnosti jak uplatnit své zájmy. Tato 
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novela však sebou přinesla i interpretační problémy. Pravděpodobně největší rozpor, a to 

nesoulad s vymezením účastníků v povolovacích řízeních podle atomového zákona, byl již 

zmíněn v konkrétní podkapitole. Vzhledem k citlivosti tématu jaderné energie se nebojím 

tvrdit, že tento problém s vymezením účastenství se dostane před soud. Jakkoliv však tento 

spor dopadne, zůstane obcím stále možnost účastnit se dalších řízení. Osobně bych však 

obcím přiznala určitou možnost zapojení se i do řízení podle atomového zákona. Nemuselo by 

to nutně být plnohodnotné účastenství, ale například alespoň povinnost Státního úřadu 

pro jadernou bezpečnost zveřejnit žádost o povolení na úřední desce, případně k žádosti konat 

veřejné projednání, kde by žádost byla prezentována a bylo by možné k ní vznášet 

připomínky. Domnívám se, že obava, že by připomínky byly nesystémové, neboť obce nejsou 

odborníky na tuto oblast, není na místě. Pokud by opravdu měly zájem kooperovat, není 

problém si domluvit pomoc odborníka.  

Jedním z mála procesů, kde obce nemají možnost participovat, je řízení o stanovení 

chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry. Je pravda, jak uvádí Handrlica, že 

“rozhodnutím o stanovení chráněného ložiskového území pro zvláštní zásahy do zemské kůry 

dochází pouze k vymezení uvedeného území, nikoliv k rozhodnutí o vlastním zásahu“
114

. 

De lege ferenda by však bylo vhodné dát obcím možnost se řízení účastnit. Není nezbytně 

nutné, aby to bylo formou účastenství, ale například jako jedno z konzultativních míst, se 

kterými je MŽP povinno návrh projednat. Jak však plyne z poslední podkapitoly, navrhuje se 

dát obcím možnost plnoprávné účasti v tomto řízení. Uznávám oprávněnost argumentu, že 

stanovení chráněného území se rovná v podstatě stavební uzávěře, a že takovýto zásah má 

vliv na prosazování obecních zájmů. Pokud nebude prosazen zákon o zapojení obcí do výběru 

lokality, má takovýto návrh opodstatnění, pokud ovšem vstoupí v platnost, pak je taková 

změna již zbytečná.  

Záměr zákona o zapojení obcí do procesu výběru lokality hlubinného úložiště 

nepovažuji za dobrý a mám k němu několik výhrad. První se týká vhodnosti tvořit ad hoc 

zákon k jednomu konkrétnímu záměru. Domnívám se, že v případě schválení se vytvoří 

nebezpečný precedent a tlak na to, aby se ke každému důležitému záměru vytvořil speciální 

zákon. Rozumím argumentu, že jaderné zařízení je velice specifické, ale lze takto jednoduše 

určit hranici, jaký záměr si „zaslouží“ speciální zákon a který nikoliv? Druhým argumentem 

je možnost udělení souhlasu vládou, pokud dotčenými obcemi souhlas udělen nebude. 

Souhlas vlády by tedy mohl být udělen pouze na základě kladného doporučení Senátu, jemuž 

                                                 
114
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musí předcházet veřejné slyšení. Senát je důvodovou zprávou brán jako zástupce regionálních 

zájmů. Souhlas vlády má zaručovat hájení veřejného zájmu a legitimitu výběru lokality. 

Pokud je tu však možnost udělení souhlasu, i v případě, že obce tento souhlas neudělí, 

nevytrácí se tím celý smysl zákona, tedy aby obec opravdu mohla projevit svůj názor? Jde 

samozřejmě o to, aby záměr nemohl být zcela zablokován, ale tímto zákonem pouze dojde 

k významnému prodloužení celého procesu, bez jakéhokoliv reálného právního zlepšení 

postavení obcí. Určitý význam by zákon mohl mít v rovině psychologické a mediální, neboť 

tento proces by k problému přitáhl pozornost a mohl by podnítit veřejnou diskuzi.  

Kapitola se však nevěnovala jen problematice dotčených obcí, ale také účasti „ostatní“ 

veřejnosti. V české praxi jde nejčastěji o různé ekologické spolky či obecně prospěšné 

společnosti. Zákon nejčastěji vysloveně přiznává tuto možnost pouze takovýmto právnickým 

osobám. Je to především z hlediska organizační a také racionální, kdy tyto organizace již 

většinou mají určitou zkušenost se správními řízení, takže dokáží argumentovat věcně. 

Z uvedeného vyplynulo, že v některých typech řízení, například proces vydání zásad 

územního rozvoje kraje, je možnost účasti veřejnosti připuštěna výslovně, v některých 

případech, například v územním řízení, je tato možnost přiznána odkazem na speciální zákon. 

Těmito zákony jsou nejčastěji zákon o ochraně přírody a krajiny a zákon o posuzování vlivů 

na životní prostředí.  

V případě zákona o posuzování vlivů na životní prostředí jsou veřejnosti přiznány ještě 

větší možnosti a to, domáhat se soudní ochrany, tato materie je však již nad rámec rozsahu 

této diplomové práce. Ohledně možnosti eventuální účasti v povolovacích režimech podle 

atomového zákona je veřejnost ve stejně nejasném postavení jako dotčené obce.  

Obecně má veřejnost širší možnosti zapojení do jednotlivých správních procesů, může 

se například zapojit i do stavebního řízení, v tomto konkrétním případě je však pozornost a 

snaha dát větší možnosti účasti dotčeným obcím. O tom svědčí i věcný návrh zákona 

o zapojení obcí do výběru lokality hlubinného úložiště, kde účast jiné veřejnosti než 

dotčených obcí zakotvena není.  
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Závěr 

Jako jeden z cílů práce jsem si určila zmapování současné právní úpravy, se zaměřením 

na správní procesy, jež bude nutné absolvovat před zahájením stavby, určit jejich 

problematická místa a navrhnout možná řešení. Musím přiznat, že problematických míst 

nebylo tolik, kolik jsem předpokládala.  

První část práce se věnovala mezinárodní a evropské právní úpravě. Již přijaté 

mezinárodní úmluvy bude Česká republika měnit těžko, u evropských směrnic by tu možnosti 

byly, ale oba tyto prameny práva jsem srozumitelné a velmi kvalitní. Náš právní řád 

evropskou legislativu přejímat musí, u mezinárodní se inspirace minimálně předpokládá. 

Lze jen doporučit pokračování v implementaci zahraniční legislativy. Zmíněná inspirace se 

naplno projevila v novém atomovém zákoně. Nový zákon hodnotím jako velmi zdařilý, 

vyzdvihnout bych chtěla právě detailnější úpravu nakládání s jadernými odpady. Vytknout se 

mu dají pouze občasné nejasné formulace některých ustanovení, které byly v atomovém 

zákoně č. 18/1997 Sb. přesnější. Například nutnost provést hodnocení vlivů záměru na životní 

prostředí, na které bylo dříve explicitně odkazováno.  

Nedostatkem, který se však přímo nedotýká nové úpravy, je ponechání „zbytkového“ 

zákona s úpravou občanskoprávní odpovědností za škody. Toto nijak neprospívá přehlednosti 

českého právního řádu. 

Větším deficitem právní úpravy je nastavení fungování Správy úložišť radioaktivních 

odpadů. V současné době Správa plní úkoly spojené s budováním hlubinného úložiště pomocí 

externích dodavatelů. Tím však může docházet ke ztrátě návaznosti a především zbytečnému 

prodlužování tohoto složitého a dlouhodobého projektu. Se změnou konceptu fungování 

zprávy se však pojí i nutnost změny finančního fungování Správy. Neboť aby Správa kvalitně 

fungovala, musí mít kvalitní a tím pádem i dobře placené pracovníky. Je nutno dodat, že 

v novém atomovém zákoně, který vstupuje 1. ledna 2017 v účinnost, ustanovení, 

o zajišťování činností SURAO spojených s hlubinným úložištěm pomocí externích 

dodavatelů, chybí. Je tedy možné uvažovat o novém systému fungování Správy a zajištění 

kvalitních výstupů směřujících k vybudování úložiště.  

Na rozdíl od fungování Správy je možno kladně hodnotit nastavený systém financování 

nakládání s radioaktivními odpady, tedy mít prostředky uložené na odděleném účtu, přičemž 

možnosti nakládání s prostředky jsou jasně vymezeny zákonem. I zde dochází vlivem nového 

atomového zákona ke změně, kdy se rozšířily možnosti, jak s penězi hospodařit, aby nedošlo 
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k jejich znehodnocení. Jediným úskalím může být výše odvodů původců odpadu, které je 

nutné vhodně nastavit. 

Správní procesy, o nichž pojednávala druhá část mé práce, by z hlediska průběhu 

neměly v současné podobě přinášet větší komplikace. Jde o procesy poměrně běžné, takže 

k většině problematických míst již existuje judikatura, která pomohla nejasná místa vysvětlit.  

Jediný problém by mohl nastat při územním řízení, a to z hlediska nejasnosti toho, které 

části hlubinného úložiště budou předmětem územního rozhodnutí. Při aplikaci systematického 

a jazykového výkladu však budou předmětem územního řízení pouze nadzemní části celého 

areálu.  

Ani ne tak z důvodů potencionálních problémů při aplikaci, ale z důvodů celkové 

zastaralosti předpisů by si moderní úpravu zasloužily předpisy z horního práva. Především 

používané názvosloví je dnes již neaktuální. Například zákon o hornické činnosti používá 

pro veřejnost pojem „občané“. Bylo by vhodné zachovat systém více kodexů pro různé 

oblasti, avšak s důrazem na jejich systematickou provázanost.  

Třetí část práce, která se věnovala možnosti zapojení dotčených obcí do správních 

řízení, ukázala, že v téměř všech probíhajících řízeních mají obce možnost uplatňovat 

své zájmy. Není tomu tak v případě stavebního řízení a i účast v procesu vydání politiky 

územního rozvoje je pouze formální. Nejasné je účastenství v povolovacích řízeních podle 

atomového zákona, kde by byla tato účast možná při určitém výkladu ustanovení zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí. De lege ferenda by bylo vhodné alespoň konzultativní 

účast obcí v povolovacích režimech připustit.  

Deficitem úpravy je chybějící možnost zapojení obcí v řízení o stanovení chráněného 

území pro zvláštní zásahy do zemské kůry, kde je jediným účastníkem řízení žadatel. Zde by 

jistě bylo vhodné účast připustit. Tato změna je již v legislativním procesu, je součástí návrhu 

věcného záměru zákona o zapojení obcí do výběru lokality hlubinného úložiště. Návrh 

nepovažuji dobrý z důvodu vytvoření precedentu speciálního zákona k jedné konkrétní 

stavbě, byť je stavba úložiště radioaktivního odpadu velmi specifická. Dále se domnívám, že 

pokud v případě neudělení souhlasu dotčených obcí, je možnost obdržet souhlas vlády, byť 

pouze se souhlasným doporučením Senátu, vytrácí se tím smysl zákona a dochází pouze 

k prodlužování celého procesu.  

Poslední část práce se zabývala též účastí veřejnosti v těchto řízeních. Ukázalo se, že 

možnosti zapojení veřejnosti jsou mnohdy ještě širší než možnosti dotčených obcí. V této 

oblasti tedy není důvod ke změně. Jedinou nejasností je účast v povolovacích řízeních podle 

atomového zákona, která je stejná jako v případě dotčených obcí.  
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Vybudování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva 

je dlouhodobý proces. S ohledem na to se dá předpokládat, že postupy popsané v této 

diplomové práci ještě doznají změn. Troufám si však tvrdit, že i tak se nebudou od uvedených 

postupů příliš lišit. Co je však důležité, je zajistit obcím možnost hájit své oprávněné zájmy. 

Té se jim však nemusí dávat novým konkrétním zákonem, současný právní řád jim již dává 

dostatečné možnosti. Lze tím docílit otevřeným přístupem orgánů státní správy, osvětou a 

konzultací jednotlivých postupů nad rámec zákonné úpravy. Domnívám se, že pokud bude 

s dotčenými obcemi i s veřejností jednáno otevřeně, bude i v případě tak jedinečného projektu 

jakým hlubinné úložiště je, možné dosáhnout shody všech zainteresovaných stran.   
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Abstrakt 
Diplomová práce s názvem Právní aspekty výstavby hlubinného úložiště radioaktivního 

odpadu v České republice se zabývá správními procesy, které bude nutné absolvovat před 

započetím stavby hlubinného úložiště. Práci je možné rozdělit do tří větších celků.  

První část se zabývá analýzou současné právní úpravy vztahující se k jaderné energii, 

s důrazem na úpravu radioaktivních odpadů. Jsou rozebrány mezinárodní i evropské závazky 

České republiky, současný i nový atomový zákon a také institucionální a finanční zabezpečení 

nakládání s radioaktivními odpady.  

Následující část se věnuje jednotlivým správním procesům. Cílem této části není 

poskytnout vyčerpávající popis jednotlivých postupů, ale spíše vyzdvihnout zajímavosti a 

určit možná problematická místa současné právní úpravy, a případně navrhnout úpravy 

de lege ferenda. 

Poslední větší celek se věnuje účastenství v jednotlivých správních procesech. Důraz je 

kladen především na možnosti zapojení dotčených obcí a veřejnosti do jednotlivých správních 

procesů. Kapitola obsahuje též hodnocení věcného návrhu zákona o zapojení obcí do procesu 

výběru lokality hlubinného úložiště.  

 

Abstract 
The thesis titled Legal aspects of constructing a deep geological repository od nuclear waste 

in the Czech Republic deals with the administrative procedures that needs to be taken before 

beginning construction of a deep geological repository. Work can be divided into three major 

parts. 

The first part deals with analysis of current legislation relating to nuclear energy, with 

emphasis on the treatment of nuclear waste. International and European commitments 

of the Czech Republic, current and new Atomic act, as well as institutional and financial 

arrangements for nuclear waste management are also included in this part. 

The following section has been devoted to the various administrative procedures. 

The goal of this section in not to provide complete description of the procedures, but 

to highlight points of interest and identify potential problems of current legislation and 

to propose better solution. 

The last major part is dedicated to public participation in the various administrative 

procedures. Emphasis is placed on the possibility of involvement of public and the affected 
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communities in related administrative procedures. This chapter also contains a draft of the bill 

on community involvement in the process of selecting a site for deep repository. 
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Legal aspects of constructing a deep geological repository of nuclear waste in the Czech 
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