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Směrnice Rady 2011/70/Euratom 

Článek 10 Transparentnost 
 

odst.2 „Členské státy zajistí, aby veřejnost měla v souladu s 

vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními závazky 

potřebnou příležitost účinně se účastnit procesu rozhodování 

týkajícího se nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním 

odpadem.“ 

 



Nejen spontánní akce v lokalitách pro úložiště 

V minulém 

desetiletí: 

happeningy, 

koncerty, 

maraton, 

pochody,  aj. 



Které vzbudily pozornost též v Rakousku a Bavorsku 



A vedly k zastavení průzkumů v roce 2004 

Demonstra

ce zástupců 

lokalit před 

Úřadem 

vlády – 

leden 2004 



26 platných místních referend odmítajících úložiště 
 

            

            

            

            

            

         

Obec Datum 
konání  

Účast 
v referend
u  

Souhlas 
s umístění
m úložiště  

Nesouhlas 
s umístěním 
úložiště  

Oslavička 13. 9. 2003 80,0 %  1,5 %  98,5 % 

Nadějkov 15. 11. 2003 67,5 %  2,8 %  95,7 % 

Přeštěnice 15. 11. 2003 76,4 %  0,6 %  99,4 % 

Božetice 15. 11. 2003 73 %  2,8 %  97,2 % 

Hodov 6. 1. 2004 72,5 %  4,0 %  96,0 %  

Rudíkov 24. 1. 2004 71,9 %  4,0 %  95,7 % 

Budišov 31. 1. 2004 59,1 % 12,1 %  81,8 % 

Nárameč 31. 1. 2004 71,7 %  5,2 %  93,4% 

Lodhéřov 31. 1. 2004 84 %  0,6 %  99,4 % 

Deštná 31. 1. 2004 63,4 %  1,8 %  93,1 % 

Zhoř 7. 2. 2004 69,1 %  0 %  99,3 % 

Jistebnice 17. 4. 2004 51,25 % 1,8 %  97,3 % 



26 platných místních referend odmítajících úložiště 

Obec Datum 

konání  

Účast 

v referen

du  

Souhlas 

s umístěním 

úložiště  

Nesouhlas 

s umístěním 

úložiště  

Pačejov 24. 4. 2004 80,8 % 1,75 % 95,5 % 

Maňovice 24. 4. 2004 89,5 % 0 % 97,1 % 

Olšany 24. 4. 2004 95,1 % 0 % 99,4 % 

Rohy 12. 6. 2004 65,2 % 9,6 % 89 % 

Hojkov 28. 4. 2007 92,4 % 0 % 98,3 % 

Opatov 10.11. 2007 67,5 % 2,8 % 95,4 % 

Dušejov 24. 11.2007 65,3 % 3,7 % 95,8 % 

Jedlov 24.11.2007 68,7 % 1,9 % 98,1 % 

Milíčov 8. 12. 2007 86,4 % 1,1 % 95,5 % 

Dvorce 15. 12. 2007 73,3 % 4,5 % 95,5 % 

Hubenov 15. 12. 2007 82, 6 % 1,1 % 98,9 % 

Cejle 22. 3. 2008 72,6 % 15,1 % 79,4 % 

Rohozná 15. 8. 2009 75 % 2,6 % 96,6 % 

Okrouhlá Radouň 10. 10. 2009 59,5 % 5,7 % 93,2 % 



Postoj krajů 

Proti záměrům vyhledávat hlubinné úložiště na svém území se na 

začátku roku 2004 postavili politické reprezentace  

Jihočeského, Plzeňského a Ústeckého kraje. 



Ale také společné hledání a formulování požadavků 

Jedna z 

mnoha akcí: 

setkání 

zástupců 

lokalit v 

Božejovicích,

duben 2009 



Jaké jsou požadavky? 

1. Přehodnotit vládní Koncepci nakládání s radioaktivními 

odpady a vyhořelým jaderným palivem – zakotvit do ní 

principy plné veřejné informovanosti, možnost kontroly 

postupu nezávislými obcemi vybranými odborníky, 

respektování zájmů veřejnosti. 
 

2. Změnit zákony – zakotvit právo účasti obcí při 

rozhodování o jaderných zařízeních včetně práva jej 

odmítnout. 
 

3. Chovat se k obcím jako k partnerům – respektovat názor 

jejich obyvatel, neomezovat zbytečně např. předčasnou 

územní ochranou v územně-plánovací dokumentaci. 



Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti 

Výňatek ze Statutu: 
 

„Navrhuje metody či způsoby, jakými lze efektivně a trvale 

zabezpečit transparentnost a aktivní spoluúčast 

veřejnosti, resp. dotčených obcí v rozhodovacím procesu  

umisťování úložiště. V souvislosti s tím navrhuje a 

doporučuje případné změny či doplňky relevantních 

postupů či právních předpisů“ 

 



Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti 

Usnesení Pracovní skupiny pro dialog o HÚ ze 3. schůze 17. 5. 

2011: 
 

Koncepce nakládání s RAO 
 

Pracovní skupina předkládá návrh týkající se doplnění koncepce 

nakládání s RAO o následující vyjádření: 

 “Souhlas obcí je závaznou podmínkou pro stanovení průzkumného 

území a pro řešení střetu zájmů při povolování hornické činnosti.“ 

 

Koncepce dodnes nebyla změněna. Co změní Státní energetická 

koncepce na kterou se údajně čeká? 



Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti 

Usnesení Pracovní skupiny pro dialog o HÚ ze 3. schůze 17. 5. 

2011: 
 

 

Pracovní skupina předkládá následující pozměňovací návrh 

Atomového zákona v tomto znění:  
 

V 
 

 26 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

„(5) Bez souhlasného stanoviska obce ke stanovení průzkumného 

území a vyhlášení chráněného území pro zvláštní zásah do zemské 

kůry podle zvláštních předpisů, nebude se pokračovat ve  

vyhledávání lokalit, umísťování a povolování hlubinného úložiště 

radioaktivních odpadů na jejím území.“  
 

V té době projednávaná novela zákona, jejímž předkladatelem 

bylo MPO, takto nebyla změněna. 



Názor Ministerstva průmyslu a obchodu 

„Postavení obcí v současném stadiu procesu výběru lokality 

považujeme za adekvátní“ 

  
Ing. Roman Portužák, ředitel odboru elektroenergetiky  MPO, 5. ledna 

2012 v odpovědi na dopis starostů 21 obcí a 16 nevládních organizací 

ministru průmyslu Kubovi 

 

 

To samé potvrdil Ing. Radek Šula z MPO na veřejné diskusi  

14. února 2012  v Jihlavě. 

 



Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti 

Usnesení Pracovní skupiny pro dialog o HÚ ze 6. schůze 13. 3. 

2012: 
 

 

„Pracovní skupina konstatuje, že u Ministerstva průmyslu a 

obchodu, jehož je poradním orgánem, nenachází adekvátní odezvu 

se svými návrhy na úpravu české legislativy pro posílení práv 

obcí. Účel, pro který byla Pracovní skupina zřízena – posílení 

transparentního procesu výběru vhodné lokality pro hlubinné 

úložiště s respektováním zájmů veřejnosti – se tak vytrácí. A proto 

žádá ministra průmyslu a obchodu o schůzku k řešení situace.“ 
 

Zatím proběhla krátká seznamovací schůzka s ministrem Kubou. 



Co je třeba změnit 

+ Nejen finanční kompenzace, ale 

především posílení dnešního 

postavení práv obcí i veřejnosti 

jako nezbytný předpoklad 

procesu výběru 
 

+ Nejen sliby, ale skutečné změny 

v zákonech 
 

Nepřenášet zodpovědnost za řešení problému jaderných 

odpadů na obyvatele dotčených obcí! 



Pokud nemáme jistotu řešení, je plánování vzniku 

dalších tisíců tun jaderného odpadu neodpovědné 



Děkuji za Vaši pozornost !   

Calla – Sdružení pro záchranu prostředí 

Fráni Šrámka 35   

370 01 České Budějovice 

Tel.: 384 971 930 

E-mail: edvard.sequens@calla.cz 

http://www.calla.cz 


