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Seminář

„Hlubinné úložiště a role veřejnosti“
15. května 2014, Valdštejnský palác v Praze

ZÁVĚRY ZE SEMINÁŘE:
Posláním PS není zabránit výstavbě hlubinného úložiště, ale usnadnit férový dialog
mezi zúčastněnými aktéry:
1. posílením postavení obcí v procesu vyhledávání lokality pro HÚ a
2. posilováním a respektováním principů transparence a partnerské účasti všech
aktérů v procesu.
Postavení PS a pokračování její činnosti:
Budoucí činnost má podporu všech zúčastněných stran.
Shoda: Gesce PS by měla zůstat na úrovni exekutivy.
Rozdílné názory: Měla by tedy Pracovní skupina zůstat pod MPO?
- MPO – NE, MPO nechce být gestorem (zřizovatelem) gestor na úrovni
vlády,
- MŽP – ANO, s gestorem na úrovni vlády,
- Senátor – ano, gestor na úrovni vlády (senátní Výbor pro územní
rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí bude také práci PS
podporovat, nemůže být však přímo jejím garantem)
- Nožičková – podpora vlády, ale aby se z toho MPO "nevyzulo". MPO by
mělo připravit daný návrh a předložit jej vládě a napomoci tak procesu
patřičné změny v postavení PS pro dialog. MPO bude dál členem.
Většinový názor: Činnost PS by vzhledem k závažnosti a citlivosti problematiky a pro
možnost přímé komunikace s aktéry (zejm. MŽP a MPO) měla být zaštítěna vládou,
např. prostřednictvím zmocněnce.
MPO bude vyzváno ke zformulování návrhu na vládu. MPO souhlasilo, že v tomto
bodě bude nápomocno.
Pracovní náplň PS pro dialog
Pracovní skupina pro dialog by se měla zabývat také legislativním řešením zapojení
obcí do procesu rozhodování – aktivní doporučování legislativní předlohy. Cílem je
zajištění účinné účasti obcí.
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Otázka: Souhlasíte, aby se PS zabývala legislativní úpravou zapojení obcí?
- J. Nožičková, místopředsedkyně PS – ANO
- SÚRAO – ANO, aby byl připraven kvalitní a vyvážený návrh na období,
kdy se bude rozhodovat. V současné době se nerozhoduje o hlubinném
úložišti, ani se nevybírá lokalita. V současné době SÚRAO pouze
shromažďuje a vyhodnocuje data a informace.
- Senát – ANO
- MŽP – ANO, PS by měla pracovat se zřetelem na všechny souvislosti
- MPO – ANO, ale nesouhlasí s tím, aby se PS zabývala legislativní
předlohou, která by řešila zapojení obcí v počáteční technické fázi
výběru lokality (geologických průzkumů), ale až při závěrečném
stanovení finální (+ záložní) lokality
Aktéři se zavázali k vysílání kompetentních osob na jednání PS pro dialog, což je
nezbytnou podmínkou pro smysluplnou práci Pracovní skupiny pro dialog o HÚ.
Stanovisko jednotlivých stran k legislativní úpravě problematiky HÚ a zapojení obcí:
Otázka: Jste pro přípravu samostatného zákona, jenž by komplexně řešil
problematiku vyhledávání lokality a výstavby HÚ a to včetně zajištění účasti obcí
na tomto procesu?
 MŽP - ANO;
 MPO - NE, důvod - MPO nesouhlasí se speciální legislativní úpravou ohledně
zapojení obcí ve fázi vyhledávání lokality. Zapojení obcí a dalších
zainteresovaných subjektů je v této fázi garantováno současnou legislativou;
 Senát (Ivo Bárek) – tato věc bude projednána na Výboru pro územní rozvoj,
veřejnou správu a životní prostředí, členové výboru pak přijmou k této věci
usnesení a dají vědět. Výbor také projedná závěry semináře;
 Nožičková – ANO, trvá na celém procesu vyhledávání.
 SÚRAO – ANO, jako jeden z variantních návrhů jak tuto problematiku ukotvit.
Kdy by se mělo začít seriozně pracovat na legislativním návrhu, kdy by měl být návrh
dokončen a kdy by měl patřičný zákon vstoupit v platnost?
Zástupci zainteresovaných stran se shodli na těchto termínech:
i. Začít pracovat – 2014
ii. Paragrafové znění do mezirezortního čtení – 2016, nejzazší 2017
iii. V platnost konec 2017 začátek 2018, nejzazší termín 1.1. 2019
Legislativní proces a jeho příprava musí proběhnout bez zbytečného prodlení.
Návrh Ing. Sequense – rozvolnění procesu výběru lokality - posunutí termínu výběru
dvou lokalit do roku 2025 – téma pro Pracovní skupinu.
Pan ministr MPO bude podrobně informován prostřednictvím účastníků semináře o
jeho výsledcích a závěrech. Dále by měly být závěry semináře předány také
jednotlivým výborům Senátu.
Zhodnocení semináře:
 MŽP – pan náměstek Dolejský vyjádřil přesvědčení, že seminář splnil svůj cíl
a těší se na budoucí spolupráci s Pracovní skupinou pro dialog o HÚ;
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 MPO – pan ředitel Gebauer poděkoval za pozvání. Tento seminář znamená
nový začátek nového dialogu mezi zainteresovanými stranami. Zástupci všech
zainteresovaných stran si vzájemně vyjasnili své postoje a zformulovali úkoly;
 SÚRAO - pan ředitel Prachař poděkoval za účast. Seminář zhodnotil jako
velmi přínosný a splnil svůj účel. Vyzval k hledání společné cesty v řešení této
problematiky, neboť radioaktivní odpady na našem území existují a je třeba
s nimi bezpečně naložit. Neodsouvat odpovědnost na naše budoucí generace.
 Ivo Bárek předseda senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a
životní prostředí vyjádřil názor, že seminář došel ke konkrétním závěrům a
průniku názorů. Závěry budou pečlivě projednány na výboru a také bude
z toho přijato usnesení senátního výboru;
 Místopředsedkyně PS Nožičková - byla také toho názoru, že seminář splnil
svůj účel, děkujeme za práci PhDr. Zdence Vajdové - bývalé předsedkyni
Pracovní skupiny pro dialog o HÚ.
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