
12. Shromáždění členů Platformy proti hlubinnému úložišti 

2. prosince 2022, obec Cejle 

Účastníci: dle prezenční listiny 

 

Plánovaný program: 

9,30 – 9,40 Zahájení, uvítání účastníků, schválení programu jednání 
Pavlína Nováková, starostka Cejle + Edvard Sequens, sekretář Platformy 
 

9,40 – 9,50 Shrnutí zásadních událostí a aktivit Platformy od minulého shromáždění 
Edvard Sequens, sekretář Platformy 
 

9,50 – 10,20 Vyjádření členů z lokalit, změn po volbách, co kde nového, co chystají  
přítomní členové z jednotlivých lokalit 
 

10,20 – 10,30 Přijetí nového člena Platformy 
Edvard Sequens, sekretář Platformy 
 

10,30 – 10,45 Volby mluvčího/mluvčích Platformy 
Edvard Sequens, sekretář Platformy 
 

10,45 – 11,00 Pauza 
 

11,00 – 11,20 Obměna Rady SÚRAO a jak nastavit komunikaci 
Zdeněk Dvořák, starosta Dolní Cerekve a  Edvard Sequens, sekretář Platformy 
 

11,20 – 11,35 Změna harmonogramu přípravy úložiště, změna koncepce nakládání 
s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem 
Edvard Sequens, sekretář Platformy 
 

11,35 – 11,55 Plánované změny v nastávající etapě geologických průzkumů a jejich rizika 
Matěj Machek, Geofyzikální ústav AV ČR z důvody nemoci nahradí  Edvard Sequens 
 

11,55 – 12,15 Možnosti obcí a spolků při povolování průzkumných prací a hlubokých vrtů 
Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti 
 

12,15 – 12,30 Kam se poděl zákon posilující práva obcí?  
Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti 
 

12,30 Ukončení 
 

Zahájení shromáždění, přivítání v Cejli starostkou Pavlínou Novákovou. 

Poděkování za pohostinnost obce Cejle, představení a schválení programu jednání – Edvard 
Sequens, sekretář Platformy 

Navržený program odsouhlasen všemi přítomnými členy, s pomocí plných mocí je k dispozici 
21 hlasů z 51 členů Platformy (podle stanov není nutná přítomnost nadpoloviční většiny 
členů pro usnášeníschopnost). 



2. Shrnutí zásadních událostí a aktivit Platformy od minulého shromáždění, Edvard 
Sequens, sekretář Platformy 

Minulé shromáždění členů se uskutečnilo února v Chanovicích. Stav členské základny se 
nezměnil, Platforma proti hlubinnému úložišti má stále 51 členů a zastupuje zájmy 35 měst 
a obcí a 16 spolků. Na pozici člena podporovatele přešla dodnes pouze obec Tis u Blatna 
(Čertovka). 

V radě Platformy pracovali zástupci jednotlivých lokalit: Petr Klásek, starosta obce Chanovic, 
Petr Piňos, starosta městyse Budišov a Antonín Seknička, místostarosta obce Cejle. Mluvčím 
Platformy byl Petr Klásek, do komunálních voleb starosta Chanovic. 

Vydané tiskové zprávy: 
  14. 2. 2022 - Dotčené obce očekávají od nové vlády slíbené změny: posílení práv při 

rozhodování o úložišti a alternativy k úložišti 

   5. 4. 2022 - 9. dubna 2022: lokality propojí společný Den proti úložišti 

  1. 6. 2022 - Ředitel Správy úložišť ve vazbě – důvěra obcí v postupy úřadu ještě klesla 

  8. 10. 2022 - Znamená nový ředitel Správy úložišť potřebnou změnu? + žádost o schůzku 
s Lukášem Vondrovicem 

Nový ředitel SÚRAO Vondrovic  odpověděl jen stručně s tím, že rád přivítá zástupce 
Platformy, ale až poté, co se sejde se starosty obcí. 

9. dubna se po covidové pauze konal Den proti úložišti a to na lokalitách Březový potok – 
plejáda akcí pořádaná obcemi s cyklojízdou a během a společným setkáním, Čihadlo – 
vycházka pod Deštensku horu, Horka – společné setkání, hudba, sázení stromů pořádané 
spolkem Zdravý domov Vysočina a obcemi a v lokalitě Hrádek – happening v Dolní Cerekvi 
jako spolková akce. Viz také prezentace v příloze. 

Jinak bylo pořád období „klidu před bouří“, řada materiálů se připravovala a chystá do vlády, 
budeme o nich dnes hovořit podrobněji.  

 

3. Vyjádření členů z lokalit co kde nového, co chystají přítomní členové z jednotlivých 
lokalit 

BŘEZOVÝ POTOK 

Petr Klásek, Chanovice -  Spolupracují mezi obcemi v rámci zvětšeného zájmového území. 
Proběhly změny na postu hejtmana Plzeňského kraje a další v krajské samosprávě. Kraj má 
studii posuzující území s cílem vyhlášení Přírodního parku Horažďovická pahorkatina. V létě 
tradiční pochod Pačejov-Maňovice a akce v Maňovicích. Oslovovali ministra Síkelu, SÚRAO 
navštíví lokalitu 10. ledna. Lokální pracovní skupina prakticky nefunguje, z obcí jen starosta 
Horažďovic. 

HRÁDEK 

http://platformaprotiulozisti.cz/cs/press/dotcene-obce-ocekavaji-od-nove-vlady-slibene-zmeny-posileni-prav-pri-rozhodovani-o-ulozisti-a-alternativy-k-ulozisti.html
http://platformaprotiulozisti.cz/cs/press/dotcene-obce-ocekavaji-od-nove-vlady-slibene-zmeny-posileni-prav-pri-rozhodovani-o-ulozisti-a-alternativy-k-ulozisti.html
http://platformaprotiulozisti.cz/cs/press/dpu-9-dubna-2022-lokality-propoji-spolecny-den-proti-ulozisti.html
http://platformaprotiulozisti.cz/cs/press/reditel-spravy-ulozist-ve-vazbe-duvera-obci-v-postupy-uradu-jeste-klesla.html
http://platformaprotiulozisti.cz/cs/press/znamena-novy-reditel-spravy-ulozist-potrebnou-zmenu.html


Antonín Seknička, místostarosta Cejle – Dokončeno Memorandum o spolupráci obcí 
s vedenm kraje Vysočina. Proběhlo setkání starostů zorganizované SÚRAO v Třešti.  
S právníkem Klimentem se chystají akce k ochraně vod pod Čeřínkem. 

Matěj Kolář, spolek KUŠ – V květnu Maraton proti úložišti. 

Zdeněk Dvořák, starosta Dolní Cerekve – Na setkání, na které starosty pozval ministr Síkela 
jede i hejtman Schrek a jeho náměstkyně Hajnová. 

Ludmila Fučíková, 2. Alternativa – Varuje po letitých zkušenostech před vznikem Lokální 
pracovní skupiny SÚRAO, ta zatím neexistuje. 

HORKA  

Oldřich Svoboda, Zdravý domov Vysočina – Kasační stížnost obcí týkající se žaloby na 
rozhodnutí vlády o zmenšení počtu lokalit Nejvyšší správní soud odmítl, chystají se další 
právní kroky. Podpisy obcí pod Memorandum s krajem. Lokální pracovní skupina v lokalitě 
nefunguje. 

Petr Piňos, starosta Budišova – Lokální pracovní skupina v lokalitě nefunguje. Přijede SÚRAO 
na setkání 17. ledna. 

NA SKALNÍM 

Karel Pléha, SOS Na Skalním – Pořád zůstávají aktivní, setkávají se k 28.10. u zasazeného 
stromořadí. 

Jaroslav Soukup, starosta Jaroměřic nad Rokytnou – Nastoupil po volbách, chce navázat na 
to, co se ve městě k úložišti udělalo 

MAGDALÉNA 

Arnošt Novák, starosta Nadějkova – aktivity se z obcí přesunuly na spolkovou činnost.  
V lednu obce rozhodnou, zda nezmění členství v Platformě na podporovatele. 

Počet přítomných hlasujících členů Platformy se příchodem starostky Náramče a starosty 
Budišova rozšířil na 23. 

 

4. Přijetí nového člena Platformy 

Obec Cejle navrhla přijmout za člena Platformy proti hlubinnému úložišti spolek Říční krajina 
se sídlem v Rohozné, tedy v lokalitě Hrádek. Přítomný předseda spolku Jiří Fiala představil 
činnost zaměřenou zejména na obnovu mokřadů a vodu v krajině (lokální téma odporu proti 
úložišti). Více na webu http://krajina.maweb.eu/spolek/.  

Po krátké debatě bylo přistoupeno k hlasování:  

Pro -  Proti – Zdržel,  22 – 1 - 0 

http://krajina.maweb.eu/spolek/


Dvaapadesátým členem Platformy proti hlubinnému úložišti se stal spolek Říční Krajina. 
Platforma nyní zastupuje zájmy 52 členů - 35 měst a obcí a 17 spolků. Spolek může hlasovat, 
neb všechny požadavky na člena jsou splněny. 

5. Volby mluvčího/mluvčích Platformy 

Stávajícímu mluvčímu, Petru Kláskovi vyprší mandát s koncem roku a již dále nechce 
pokračovat. Edvard Sequens mu za práci mluvčího poděkoval. Vyzval přítomné k nominacím 
na mluvčího na období 1. 1.  – 30. 6. 2023 a ideálně i na druhé pololetí, tedy 1. 7. – 31. 12. 
2023. 

Antonín Seknička, místostarosta Cejle nemá mnoho času, ale nebude-li jiné volby, bude 
ochotný dělat mluvčího v prvním pololetí.  

Petr Piňos, starosta Budišova má nyní aktuální problém s novináři, nemůže to dělat.  

Petr Klásek z Chanovic si myslí, že by to měl být někdo ze samosprávy. 

Michael Forman, starosta Horažďovic by případně mohl v druhém pololetí, pokud dostane 
podporu sekretáře.  

Jiné návrhy nebyly.  

Hlasování o tom, zda Antonín Seknička bude mluvčím Platformy v prvním pololetí 2023. 

Pro -  Proti – Zdržel,  24 – 0 - 0 

Hlasování o tom, zda Michael Forman bude mluvčím Platformy v druhém pololetí 2023. 

Pro -  Proti – Zdržel,  24 – 0 - 0 

Novým mluvčími Platformy se tedy v období 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023 stane Antonín 
Seknička a v období 1. 7. 2023 – 31. 12. 2023 Michael Forman.   

 

Přestávka 

 

6. Obměna Rady SÚRAO a jak nastavit komunikaci 

Ministr průmyslu Síkela vydal nový Statut a Jednací řád Rady SÚRAO. Ta byla mírně 
rozšířena. Samosprávy krajů Plzeňského, Jihočeského a Vysočiny byly osloveny, aby 
nominovali svého zástupce do právě obměňované Rady SÚRAO. Došlo mezi nimi ke shodě, 
aby se jím stal Zdeněk Dvořák, starosta Dolní Cerekve. Již byl čerstvě nominován. 

Jako host shromáždění členů Platformy Zdeněk Dvořák představil své možnosti a očekávání 
od Rady SÚRAO. Je dobré v Radě být pro získávání informací, ale jinak jeho hlas je jedním 
z 15.  Potká se s Vítězslavem Jonášem, aby získal informace, jak to v Radě chodí. 

Edvard Sequens promítl některé části Statutu Rady SÚRAO, viz prezentace v příloze.  
Rada SÚRAO vykonává následující činnosti: 

a) dohlíží na hospodárnost a účelnost vynakládání prostředků na činnosti zajišťované 



a prováděné Správou, upozorňuje ředitele Správy a ministra na zjištěné nedostatky 
a navrhuje opatření k nápravě; 

b) doporučuje ministrovi k předložení vládě roční, tříletý a dlouhodobý plán činnosti 
Správy; 

c) hodnotí plnění ročního plánu činnosti Správy a doporučuje ministrovi výroční zprávu 
ke schválení; 

d) doporučuje ministrovi odvolání nebo jmenování ředitele Správy, případně organizační 
změny Správy nebo změny statutu Správy; 

e) doporučuje ministrovi návrh na stanovení sazby jednorázových poplatků na tzv. 
jaderný účet. 
 

Oldřich Svoboda, Zdravý domov Vysočina – projevil obavu, aby ve výsledku nebylo zneužito 
k tvrzení, že probíhá dialog SÚRAO s obcemi.  

Proběhla diskuse. 

Příslib, že pan Dvořák bude poskytovat informace z Rady SÚRAO i Platformě. V případě 
potřeby bude konzultovat odborné záležitosti. 

 

7. Změna harmonogramu přípravy úložiště, změna koncepce nakládání s radioaktivními 
odpady a vyhořelým jaderným palivem, spojený bod s Plánované změny v nastávající etapě 
geologických průzkumů a jejich rizika 

Dosavadní plán SÚRAO na výběr lokalit byl: 

Usnesení vlády z 21. prosince 2020 č. 1350, kromě výběru lokalit uložilo místopředsedovi 
vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy předložit vládě: 

• do 31. prosince 2030 návrh finální lokality a návrh záložní lokality pro budoucí 
hlubinné úložiště radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva, 

• do 31. března 2022 návrh aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními 
odpady a vyhořelým jaderným palivem zohledňující bod /2a a III/1a tohoto 
usnesení. 

Připravená aktualizace Koncepce a její hodnocení vlivů na životní prostředí byly na jaře 2022 
zastaveny z důvodu zařazení jaderné energeticky do udržitelných technologií evropské 
taxonomie pod podmínkou zprovoznění hlubinného úložiště do roku 2050. Nyní se 
připravuje návrh na další úpravu Koncepce a její předložení do konce roku 2024. 

Technická zpráva 390/2019 AKTUALIZACE A KONKRETIZACE PROJEKTU GEOLOGICKÝCH 
PRACÍ NA HYPOTETICKÉ LOKALITĚ, kterou připravila Česká geologická služba, počítala s tím, 
že: 

„Průzkumné a výzkumné práce jsou plánovány na období sedmi let.“ 

„Vrtné práce, zejména pak vrty do hloubek 300 až 1 200 m jsou stěžejní částí technických 
prací a  budou  představovat  zdroj  zásadních  informací  pro  charakterizaci  a  posouzení 
perspektivnosti lokality. Celkový objem vrtných prací na lokalitě činí cca 4000 m.“ 



Přehodnocení harmonogramu přípravy úložiště, který se chystá aktuálně do vlády v rámci 
materiálu "Vyhodnocení vlivu doplňkového aktu v přenesené pravomoci o taxonomii pro 
oblast klimatu do systému nakládání s radioaktivním odpadem v ČR" 

Zahájení prací v režimu geologického výzkumu nejpozději 1. 1. 2023 (včetně detailních 
mapovacích prací) a v režimu geologického průzkumu nejpozději do 1. 1. 2024 s ukončením 
terénních prací pro fázi výběru finální a záložní lokality nejpozději v polovině roku 2027.   

Přepracován bude muset být Střednědobý plán výzkumu a vývoje SÚRAO pro období 2020-
2030  a plánované geologické práce redukovány.  Patrně nebudou vrtány ty nejhlubší 
kilometrové vrty, omezeny budou plánované testy. Otázkou, zda i tak to lze stihnout, 
protože nejsou nasmlouvány firmy a soupravy, kterých pro jádrové vrtání není tolik.  A opět 
je potřeba se ptát, jaký čas bude na přípravu projektů, aby nebyly ohroženy zdroje 
podzemních vod pro obce a obyvatele? 

Výběr finální a záložní lokality – 2028! Spíše v první polovině, aby se stihly návazné kroky. 

Získání kladného rozhodnutí MŽP o stanovení chráněného území pro zvláštní zásahy do 
zemské kůry nejpozději do 1. 1. 2029. 

Zanesení povrchového areálu a dopravního napojení do aktualizace PÚR ČR nejpozději do 1. 
1. 2029. Následně budou v tomto smyslu aktualizovány ZÚR dotčených krajů a proces bude 
ukončen změnou ÚP dotčených obcí. Výstup je nutnou podmínkou pro stavební řízení.  

Řízení povolení hornické činnosti a realizace průzkumného díla (podrobný průzkum finální 
lokality důlním dílem) – 2031. 

Hrozí tedy opakování scénáře, které si SÚRAO a Lukáš Vondrovic vyzkoušeli při výběru 4 
lokalit – budou mít jen omezená data a to zejména ta klíčová, které měly získat z vrtů 

Připomenuty požadavky z podkladu „Co požadovat po SÚRAO a MPO z hlediska obcí i 
veřejnosti pro další fázi výzkumných a průzkumných prací pro vyhledávání lokality 
úložiště“, který na základě zkušeností z expertního panelu pro výběr lokalit připravil geolog 
Matěj Machek z AV ČR, které nyní nabývají na důležitost.  Bude také vznikat nová expertní 
skupina SÚRAO. Podklad viz příloha zápisu.  

Proběhla diskuse. 

 

8. Možnosti obcí a spolků při povolování průzkumných prací a hlubokých vrtů 
Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti 
 

Provádění geologických průzkumů 
1) Stanovení průzkumných území rozhodnutím MŽP 
2) Schválení projektu geologických prací krajským úřadem 
3) Povolení geologických vrtů 

 
Stanovení průzkumných území 



• Správní řízení zakončené rozhodnutím MŽP, jehož výsledkem je vymezení území a 
stanovení podmínek provádění průzkumů 

• Zahajuje se na žádost SÚRAO 
• Účastníkem řízení je SÚRAO, obec, spolek 
• Posuzuje se: 

o Soulad se státními politikami a koncepcemi  
o Převaha jiného veřejného zájmu  

• Proti rozhodnutí se lze odvolat a podat žalobu k soudu 
 
Projekt geologických prací 

• Projekt zpracovává osoba s odbornou způsobilostí  a schvaluje krajský úřad pokud: 
o Má být prováděn vrt hlubší než 30 m,  
o nebo vrtné práce delší než 100 m celkem 

• Nejedná se o správní řízení, nejsou žádní účastnici  
• Zahájení geologických prací se oznamuje 15 dnů předem dotčené obci 
• Vyřešení vstupů na pozemky: 

o Řeší se jen pro práce se vstupem na pozemky 
o Nutné uzavřít smlouvu s vlastníkem a nájemcem  
o Nedojde-li k dohodě, rozhodne o povolení vstupu KÚ 

 
Průzkumné vrty a jiné práce prováděné jako hornická činnost 

• Vrty nad 30 m – několik možností řešení: 
o Pouze na základě projektu geologických prací (bez možnosti ovlivnit) 
o Povolením zvláštního zásahu do zemské kůry obvodním báňským úřadem 

(správní řízení, kde je obec účastníkem) 
o Povolení stavebním úřadem na základě souhlasu obvodního báňského úřadu 

(správní řízení, účastníkem obec i sousedé) 
 
Další postup 

• Na základě průzkumných prací bude vybrána hlavní a záložní lokalita 
• Na obě lokality bude vyhlášeno tzv. chráněné území pro zvláštní zásah do 

zemské kůry (úložiště). Bez možnosti účasti obcí. 
• Rozhodnutí o chráněném území se překlopí do územních plánů obcí. 
• Následuje povolení stavby úložiště ve vybrané lokalitě: 

o Povolení hornické činnosti, 
o EIA 
o Rozhodnutí SUJB z hlediska jaderné bezpečnosti  
o Povolení staveb povrchového areálu podle stavebního zákona 

 
9. Návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm RAO 
Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti 
 

• Určuje, kdo rozhodne o výběru finální a záložní lokality a jak se do tohoto procesu 
mohou zapojit obce  



• Rozšiřuje možnosti obcí v některých řízeních směřujících k výstavbě úložiště 
• Rozšiřuje možnosti veřejnosti získat informace o povolovacích procesech a vyjádřit se 

k nim.  
 
 
 
Účast obcí ve vybraných správních řízeních – změny 

• Nově se zavádí účast obcí v řízení o chráněném území pro zvláštní zásah do zemské 
kůry pro hlavní a záložní lokalitu 

• Povinné ústní jednání v řízení o stanovení průzkumných území a povolení hornické 
činnosti  

• V řízení podle atomového zákona (jaderná bezpečnost) pouze konzultace 
obcí: 

• SURAO požádá obce o vyjádření k dokumentaci. Vyjádření obce je podkladem 
pro rozhodnutí 

 
Výběr finální a záložní lokality 

 
 
Závěrem: naplňuje návrh kritéria ”dobrého“ zákona? 
 Odpovědnost za výběr lokality a provázanost desítek dílčích správních řízení? 
 Forma zapojení veřejnosti do výběru lokality a do správních řízení (účast, připomínky, 

veto)? 
 Rámcová představa o kompenzacích (fáze přípravy, stanovení výše)? 

 
Proběhla diskuse. 
 

Edvard Sequens ukončuje jednání před 13 hodinou. 

Zapsal: Edvard Sequens 



 

V příloze:  

Prezenční listiny 

Prezentace ze shromáždění členů, Edvard Sequens 

 „Co požadovat po SÚRAO a MPO z hlediska obcí i veřejnosti pro další fázi výzkumných a 
průzkumných prací pro vyhledávání lokality úložiště“, Matěj Machek 

Prezentace „Povolování průzkumných prací a hlubokých vrtů a Návrh zákona o řízeních 
souvisejících s hlubinným úložištěm“ Pavel Doucha  

 


