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Obce Babišovi: nechceme být mezinárodním odpadkovým
košem pro radioaktivní odpady

Platforma proti hlubinnému úložišti sdružující 47 členů měst, obcí i spolků požádala předsedu vlády
Andreje Babiše o vysvětlení jeho slov o mezinárodním úložišti vysoce radioaktivních odpadů  [1].
V otevřeném  dopise  vyjádřila  vážné  znepokojení  nad možností,  že  by  pod jejich  obcemi  mohl
skončit i zahraniční odpad a zmínila, že nyní platná legislativa ukládání jaderného odpadu z jiných
zemí  v České  republice  nepovoluje.   Platforma  také  premiérovi  připomněla,  že  doposud  chybí
mnoho let slibovaný zákon, který má řešit posílení pozice dotčených obcí při vyhledávání úložiště, a
přesto stále pokračují geologické práce [2].  

    Jedním z deklarovaných důvodů zmíněné mezinárodní  spolupráce má být  vysoká ekonomická
náročnost stavby úložiště. Zástupci Platformy proto v dopise také upozornili na hrozící deficit českého
jaderného účtu pro likvidaci radioaktivních odpadů a potřebu prosadit navýšení poplatků od původce
vyhořelého paliva tak, aby shromážděné finance dokázaly pokrýt všechny budoucí plánované výdaje
ve výši okolo 111 miliard korun [3].  

Martin Schenk, mluvčí  Platformy proti hlubinnému úložišti řekl:  „Konání státních institucí  a  jejich
zastupitelů je jeden velký chaos. Zatímco ministerstvo průmyslu a obchodu se snaží hasit požár mezi
SÚRAO a obcemi a nový ředitel SÚRAO se dušuje, že změní přístup v komunikaci s občany, předseda
vlády a premiér v jedné osobě si jenom tak mimochodem domluví s premiérem spřáteleného státu
spolupráci ve vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu.“

Platforma  proti hlubinnému  úložišti sdružuje  47  členů  (32  obcí  a  měst  a  15  spolků)  za  účelem
prosazování takového způsobu hledání řešení problému vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních
odpadů, který bude otevřený, průhledný a v němž obce a veřejnost budou mít zákony dostatečně
garantované možnosti hájit své oprávněné zájmy. www.platformaprotiulozisti.cz

Další informace může poskytnout: 

Martin Schenk, předseda spolku Nechceme úložiště Kraví hora z.s. a mluvčí Platformy proti 
hlubinnému úložišti, tel.: 777 646 646, e-mail: martin.schenk@habri.eu

V     příloze:  
Otevřený dopis Platformy proti hlubinnému úložišti předsedovi vlády Andreji Babišovi

Poznámky:
[1] Premiér Andrej Babiš se 30. dubna po skončení pražského European Nuclear Energy Forum spolu 
se svým slovenským protějškem Peterem Pellegrinim přihlásili ke společnému mezinárodnímu, 
zejména česko-slovenského řešení tohoto problému. Viz: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cr-a-
sr-by-mohly-resit-hlubinne-jaderne-uloziste-spolecne/1750924     

Mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti
Ing. Martin Schenk, předseda spolku Nechceme úložiště Kraví hora z.s., Habří 32, 593 02 
Moravecké Pavlovice
tel.: 777 646 646, e-mail: martin.schenk@habri.eu

mailto:martin.schenk@habri.eu
http://www.platformaprotiulozisti.cz/


Obce a občané hájí svá práva

[2] Nový atomový zákon č. 263/2016 Sb., par. 108 odst. (4): „Postup při stanovení průzkumného 
území pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech, postup při stanovení 
chráněného území pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech, postup při 
povolování provozování úložiště radioaktivního odpadu a postup, jak zajistit respektování zájmů obcí,
kterým náleží příspěvek z jaderného účtu dle § 117 odst. 1, a jejich občanů v těchto procesech, 
stanoví zvláštní zákon.“.

[3] Studie ČVUT FEL „Aktualizace ekonomického modelu a výpočtu poplatků na jaderný účet pro 
oblast NAO/SAO a oblast VAO/VJP“, prof. Jaroslav Knápek a kol., říjen 2017
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