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V Praze dne 17. července 2019  

č.j. SÚJB/OS/13920/2019 

 

 

 

 

 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, na základě Žádosti ze dne 15. 7. 2019 

 

 

 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost jako povinný subjekt podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb.,                

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidoval Vaši Žádost o poskytnutí 

informace dne 15. 7. 2019, pod č.j. 13785/2019, v níže uvedeném rozsahu:  

 

 

„..v Národní zprávě ČR ke Společné úmluvě o bezpečném nakládání s VP a o bezpečném nakládání 

s RAO – 2018, zveřejněné na https://www.sujb.cz/dokumenty-a-publikace/narodni-zpravy/ se 

v kapitole 2.2.2 uvádí, že „Další podrobnosti k nakládání s VP a RAO nepřijatelným do 

přípovrchových úložišť jsou uvedeny v Národní zprávě České republiky pro účely Společné úmluvy, 

Revize 5.1 z dubna 2015“ – tuto revizi se mi však nepodařilo na webu dohledat, můžete mi ji prosím 

zveřejnit popř. poskytnou? 

 

Odborníci ze Švýcarska a z Francie se v reakci na informace uvedené v Národní zprávě mj. dotazují 

na dobrovolnost přijetí záměru hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů obcemi a 

komunitami. V mnoha obcích ve vytipovaných lokalitách pro HÚ proběhla referenda, byly realizovány 

průzkumy veřejného mínění a víceméně ze všech lokalit je slyšet jednoznačný nesouhlas – SÚJB však 

na dotazy partnerů z Francie a Švýcarska pouze obecně reagoval ve smyslu, že v jednotlivých 

lokalitách je míra souhlasu či nesouhlasu rozdílná popř. že existuje určitá míra akceptace.  

 

Obávám se, že se jedná o velmi zavádějící odpověď a obávám se i o míru relevance dalších informací 

poskytovaných mezinárodním dozorovacím orgánům. Kdo je prosím jmenovitě odpovědný za 

správnost informací uváděných v Národní zprávě? Jak je nastaven systém kontroly správnosti 

poskytovaných informací?“ 

 

 

 

 

https://www.sujb.cz/dokumenty-a-publikace/narodni-zpravy/


K předmětné Žádosti uvádíme následující:  

 

Národní zprávy ke Společné úmluvě jsou připravovány a následně odesílány sekretariátu Společné 

úmluvy,  MAAE, se značným, minimálně půlročním předstihem před vlastním projednáváním těchto 

zpráv. Proto SÚJB aktualizuje zejména kvantitativní údaje v národních zprávách ke konci roku 

předcházejícímu roku, ve kterém probíhá hodnotící zasedání smluvních stran Společné úmluvy. Text 

kap. 2.2.2 v revizích 5.0 a 5.1 se liší textem k aktualizované Koncepci nakládání s RAO a VJP v ČR, 

která byla schválena vládou dne 15. 12. 2014. Každopádně ale na webových stránkách SÚJB bude 

Vámi požadovaný dokument v nejbližším období publikován. 

Co se týče dobrovolnosti přijetí záměru výstavby hlubinného úložiště obcemi a komunitami, žádný 

takový legislativní požadavek v ČR neexistuje. Podrobněji se této problematice bude věnovat 

připravovaný zákon o zapojení obcí do výběru lokality hlubinného úložiště. Informace v národních 

zprávách jsou SÚJB poskytovány příslušnými organizacemi spolupodílejícími se na přípravě těchto 

zpráv; tj. pro problematiku HÚ se jedná o SÚRAO. Kontrolu doručených informací provádí SÚJB. 

 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Petr Krs 

ředitel sekce pro řízení a technickou podporu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


