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H. R. 4002 

Výbor: Výbor pro přírodní zdroje 

Název: Zákon o nakládání s radioaktivním odpadem 

Důvodová zpráva 

Obecná část 

V současné době existuje mnoho předpisů stanovujících příspěvky, či naopak výplaty z fondů, 

přičemž některé předpisy jsou blokovány soudy, jiné zase novelami, které jsou s nimi 

v rozporu. Je tedy vhodné problematiku radioaktivních odpadů komplexně upravit, aby byl 

vytvořen funkční systém pro tak důležitou problematiku. Za zmínku stojí, že radioaktivní 

odpad je jediný druh odpadu, za který jeho producenti nesou přímou odpovědnost, což je dáno 

zejména jeho nebezpečností. Proto by měl být zákon upravující nakládání s jaderným 

odpadem mimořádně kvalitní a měl byt chránit před škodlivými účinky radioaktivního záření 

nás i naše potomky. 

Zvláštní část 

1. Hlava I 

Hlava I hovoří o úvodních ustanoveních, která jsou pak dále používána. 

Par. 101.  

Tento paragraf definuje základní pojmy používané v zákoně. 

Par. 102.  

Tento paragraf shrnuje cíl celého zákona. 

2. Hlava II 

Hlava II řeší dozorový orgán, který bude vykonávat dozor nad zacházením s RAO. 
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Par. 201.  

Tento paragraf mluví o zřízení nově vzniklé Agentury pro mírové využití radioaktivních 

materiálů, a zejména o pravomocích, kterými bude disponovat. Také upravuje situaci 

původního dozorového orgánu. 

Par. 202. 

Tento paragraf se zabývá financováním činnosti Agentury pro mírové využití radioaktivních 

materiálů. 

3. Hlava III 

Hlava III upravuje podmínky financování činností souvisejících s ukládáním jaderného 

odpadu. 

Par. 301. 

Tento paragraf zřizuje účet, ze kterého se bude financovat provoz Agentury a budoucí 

výstavba a provoz trvalého úložiště jaderného odpadu. 

Par. 302. 

V tomto paragrafu jsou stanoveny výše příspěvků, které platí jednotliví producenti 

radioaktivního odpadu buď za množství vyrobené elektrické energie v případě elektráren, 

nebo za množství odpadu vyprodukovaného např. nemocnicemi nebo výzkumnými zařízeními. 

Par. 303. 

Tento paragraf přiznává Agentuře možnost pokutovat prohřešky a stanovuje výši pokut, které 

může Agentura ukládat. 

4. Hlava IV 

Hlava IV upravuje podmínky pro budoucí likvidaci jaderných zařízení jejich majiteli. 

Par. 401. 

V tomto paragrafu je stanoveno, jakým způsobem se musí společnosti připravovat na budoucí 

likvidaci jaderných zařízení. Zejména je určeno, kam mají být ukládány prostředky, které 

k tomu budou potřebné. 
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5. Hlava V 

Hlava V určuje způsoby ukládání jaderného odpadu a je v ní schválena výstavba trvalého 

úložiště radioaktivního odpadu. 

Par. 501. 

Zde je upraveno dočasné skladování vyhořelého jaderného paliva v jaderných elektrárnách a 

předávání radioaktivního odpadu institucionálními producenty. 

Par. 502. 

Tento paragraf je pro naši budoucnost nejdůležitější, neboť finálně řeší dostavbu trvalého 

úložiště jaderného odpadu, jehož stavbu již není možné příliš odkládat a které je z hlediska 

bezpečnosti ukládání jaderného odpadu zcela nutné. Je zde také vyřešeno financování tohoto 

projektu, a to jeho výstavby i budoucího provozu, a také dohled nad jeho provozem. 

6. Hlava VI 

Par. 601. 

Zde je vyjmuta z působnosti zákona Armáda USA, která je také významným producentem 

jaderného odpadu, avšak vzhledem k vojenské povaze tohoto materiálu je nutné s ním 

zacházet podle zvláštních podmínek. 

Par. 602. 

Tento paragraf stanovuje účinnost zákona, kterou je vhodné zavést od nového roku, neboť 

mění podmínky pro placení příspěvků, což by bylo nevhodné činit uprostřed účetního období. 


