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Poskytnutí informace na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Vážený pane, 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost obdržel dne 28. 4. 2017 prostřednictvím elektronické 

podatelny Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vaše žádost směřuje na poskytnutí 

následujících informací: 

Jaké množství Radioaktivního odpadu ročně vyprodukuje ČR a kolik odpadu je odvezeno do 
zahraničí či naopak přivezeno? A kolik jej je vyprodukováno mimo ČEZ, a.s.? 
 

Úvodem naší odpovědi bychom Vás chtěli informovat o tom, že všechny Vámi požadované 

informace jsou veřejně dostupné na našich webových stránkách (www.sujb.cz). 

Množství radioaktivního odpadu (dále jen „RAO“) produkované ročně v ČR je různorodé 

a může se značně lišit rok od roku. Podrobné informace o produkci RAO jsou uvedeny ve 

výročních zprávách SÚJB (http://www.sujb.cz/dokumenty-a-publikace/vyrocni-zpravy/vyrocni-

zpravy-sujb). Např. v  roce 2016 bylo v JE Dukovany vyprodukováno 291 m3 kapalného 

radioaktivního koncentrátu, 221 t pevných RAO a 4,5 m3 znehodnocených ionexů; v JE 

Temelín 187 m3 kapalného radioaktivního koncentrátu, 49 t pevných RAO a 9,3 m3 

znehodnocených sorbentů. Ve výročních zprávách je též uvedeno i množství RAO 

produkovaného jinými subjekty než ČEZ, a. s., zejména ÚJV Řež, a. s. 

Podstatně důležitější je ale množství RAO, které je ročně ukládáno do provozovaných úložišť 

RAO. SÚJB každoročně na svých webových stránkách uvádí zprávy o hospodaření s RAO 

v ČR v souvislosti s požadavkem § 208 písm. o) zákona č. 263/2016 Sb. (dále jen „atomový 

zákon“) na poskytování informací v oblasti nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým 

jaderným palivem – http://www.sujb.cz/jaderna-bezpecnost/nakladani-s-radioaktivnimi-

odpady. Zde si můžete porovnat objemy a hmotnosti RAO ukládaných do jednotlivých 

úložišť.  

Co se týká dovozu a vývozu RAO – do zahraničí se toliko vyváží RAO vygenerovaný v ČR, 

který je určený na zpracování.  Posléze se zpracovaný RAO doveze a bezpečně uloží v ČR. 

Ve výše citovaných výročních zprávách jsou uvedeny počty mezinárodních přeprav RAO. 

Např. v roce 2016 se uskutečnilo sedm mezinárodních silničních přeprav RAO z ČEZ, a. s. 
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na Slovensko a jedna mezinárodní přeprava do Švédska. Dále proběhla jedna zpětná 

mezinárodní silniční přeprava RAO ze Slovenska do ČEZ, a. s., JE Dukovany. Jiné RAO se 

do ČR nedovážejí a ani nevyvážejí kromě jiného i proto, že atomový zákon některé z těchto 

přeprav přímo zakazuje (§ 7, odst. 3 a 4). 

 

 

S pozdravem 

za Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

 

 

 

 

Ing. Petr Krs 

ředitel sekce pro řízení a technickou podporu 

 

 

 


