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(NÁVRH) 

Dohoda o vzájemné spolupráci a podmínkách 
zapojení obce do procesu výb ěru lokality  

 (dále jen „Dohoda“) 

uzavřená mezi 

 

Českou republikou - Správou úložiš ť radioaktivních odpad ů (SÚRAO) 

se sídlem Dlážděná 6, 110 00 Praha 1 

IČ: 66 000 769 

jejímž jménem jedná pan JUDr. Jan Prachař, pověřen řízením  

(dále jen „SÚRAO“) 

a 

obcí ……..…………………………………………………. 

se sídlem ................................................................ 

IČ:……………… 

jejímž jménem jedná  starosta/ka obce …….………………….. 

 

(dále jen „Obec“) 

(společně též „Smluvní strany“) 

 

I. Preambule  

Základní podmínkou pro vybudování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů je nalezení 
lokality, která je vzhledem ke svým geologickým a dalším charakteristikám pro umístění 
takového zařízení vhodná. Na základě celkového posouzení dostupných dat a provedení 
základního geofyzikálního měření bylo v ČR vytipováno několik lokalit relativně vhodných pro 
umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů (dále též jen „HÚ RAO“). 

SÚRAO hodlá provést posouzení vhodnosti z hlediska umíst ění hlubinného úložišt ě ve 
více lokalitách, a to provedením geologických pr ůzkumů, zpracováním technické 
dokumentace prokazující umístitelnost hlubinného úl ožišt ě v lokalit ě, a dále 
posouzením takovéhoto řešení bezpe čnostními rozbory. Sou časně bude zpracována 
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dokumentace vlivu stavby na životní prost ředí. Tyto práce by m ěly prob ěhnout 
do konce roku 2017.  

Z více takto posuzovaných lokalit budou na základ ě technických kritérií, a z hlediska 
akceptovatelnosti řešení ve řejností, vybrány (dle p ředpokladu v roce 2018) dv ě 
kandidátní lokality.  

Lokalita Kraví hora, ve které leží obce Střítež, Drahonín, Moravecké Pavlovice, Bukov, 
Věžná, Sejřek a Olší, byla vytipována jako jedna z více lokalit pro možné umístění 
hlubinného úložiště radioaktivních odpadů, kde budou prováděny další průzkumné práce na 
základě rozhodnutí o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry 
k ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorách, aby tímto způsobem bylo možné 
porovnat tuto a další lokality z hlediska jejich vhodnosti pro umístění hlubinného úložiště. 
Obec je seznámena s tím, že při posuzování vhodnosti lokality se budou zvažovat 
i informace z dalších lokalit. 

Navrhované průzkumné území v lokalitě Kraví hora má celkovou rozlohu 15 140 506 m2 
a rozkládá se na katastrálním území obcí: 

Výše uvedené obce obdrží příspěvek z jaderného účtu v souladu s ustanovením § 27 zákona 
č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) 
a  o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „atomový 
zákon “), a v souladu s ustanovením § 4 nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví 
výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční 
výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění pozdějších předpisů, v případě, 
že bude Ministerstvem životního prostředí na základě žádosti SÚRAO vydáno rozhodnutí 
o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry.  

Vyslovení souhlasu obce s podmínkami této Dohody a připojení podpisu na tuto 
Dohodu nelze považovat za vyslovení souhlasu obce s  vybudováním hlubinného 
úložišt ě radioaktivních odpad ů v dané lokalit ě. Obec se uzavřením této Dohody nijak 
nevzdává svých práv účastníka příslušných správních řízení, která mohou být v budoucnosti 
v souvislosti s výběrem vhodné lokality posíleny, a tato práva jí zůstávají v plném rozsahu 
zachována.  

 

 

 

II. Obecné závazky Smluvních stran  

V zájmu transparentnosti při výběru nejvhodnější lokality pro umístění hlubinného úložiště 
radioaktivních odpadů v ČR a ve snaze posílit aktivní spoluúčast a informovanost dotčených 
obcí v procesu výběru vhodné lokality pro HÚ RAO, SÚRAO uzavírá s  obcí tuto Dohodu, 
v níž jsou stanoveny pravidla pro budoucí etapy činností směřujících k výběru nejvhodnější 
lokality pro umístění HÚ RAO v ČR. 

SÚRAO se zavazuje:  



3 

 

1. podávat včasné a dostatečné informace o plánu a průběhu geologických prací 
a kontrolních dnech ve správním obvodu obce a v lokalitě za účelem vyhledání 
vhodné lokality pro vybudování hlubinného úložiště a o vyhodnocení bezpečnostních 
a dalších podmínek pro vybudování HÚ RAO radioaktivních odpadů prostřednictvím 
obecního úřadu obce a jinými dále nespecifikovanými způsoby; 

2. umožnit účast obcí přizvaného odborníka na jednáních vyplývajících z plánovaného 
průběhu a přípravy geologických a dalších prací k vyhodnocení lokality a výběru 
kandidátních lokalit (tj. na kontrolních dnech a na jednáních vedených se správními 
úřady či na jednáních vyvolaných správními úřady). Způsob výběru přizvaného 
odborníka, jakož i maximální výše nákladů, jsou specifikovány v čl. V této Dohody.  

Obec se zavazuje vhodným způsobem seznamovat občany obce s poskytnutými 
informacemi a materiály a po dokončení průzkumných prací a jejich vyhodnocení zpracovat 
stanovisko obce k vyhodnocení geologických a dalších prací z hlediska postoje obce           
k návrhu stanovení chráněného území pro vybudování HÚ RAO na katastrálním území jejich 
obce.  

 

III. Závazky Smluvních stran  

1. V etapě před zahájením geologických průzkumných prací v lokalitě (v obci) se 
Smluvní strany zavazují k následujícímu: 

Závazky SÚRAO Závazky obce 
Seznámit zastupitelstvo obce s programem 
průzkumných prací v lokalitě a ve správním 
území obce před podáním žádosti               
o stanovení průzkumného území pro zvláštní 
zásah do zemské kůry k ukládání 
radioaktivních odpadů v podzemních 
prostorách. (Rozsah, způsob provádění 
prací, časový harmonogram, aj.) 
 

Svolat veřejné jednání zastupitelstva obce 
se zástupci SÚRAO ke schválenému 
projektu geologických prací, které mají být 
prováděny na území obce.   
 
Podle zákona č. 62/1988 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, je obec účastníkem 
řízení. 

Finančně se podílet na prokázaných účelně 
vynaložených nákladech účasti obcí 
přizvaného odborníka za účelem získání 
oponentního názoru a objektivního 
posouzení zájmů a práv obcí. Způsob 
výběru přizvaného odborníka, jakož              
i maximální výše nákladů, jsou specifikovány 
v čl. V této Dohody. 

 

Ustanovit pověřeného zástupce SÚRAO 
(kontaktní osobu), která bude s obcí 
komunikovat v záležitostech souvisejících 
s procesem výběru vhodné lokality: 
Jméno a příjmení: 
Pracovní zařazení: 
Telefon: 
e-mail:  
Doručovací adresa: 

Pověřit zastupitele obce (zástupce obce) 
oprávněním jednat a činit úkony v procesu 
výběru vhodné lokality pro HÚ RAO     
kontaktní osoba: 
Jméno a příjmení: 
Funkce: 
Telefon: 
e-mail: 
Doručovací adresa: 
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Poskytovat informace o nárocích obce 
na příspěvky z jaderného účtu v souladu 
s ustanovením § 27 atomového zákona 
a v souladu s ustanovením § 4 nařízení 
vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví 
výše odvodu a způsob jeho placení původci 
radioaktivních odpadů na jaderný účet 
a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho 
poskytování, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Vhodným způsobem zveřejňovat dokumenty 
týkající se procesu výběru vhodné lokality 
pro HÚ RAO. 
 

Zajistit zákonné oprávnění vstupu na cizí 
pozemky a poskytnutí náhrady za omezení 
práv vlastníka v souladu se zákonem 
č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Spolupracovat se SÚRAO při jednání 
s vlastníky pozemků, na nichž budou 
geologické práce prováděny, a přes něž 
bude veden přístup k těmto pozemkům. 

Poskytovat informace o průzkumných 
pracích v jiných lokalitách. 

Spolupracovat s ostatními obcemi v lokalitě. 

Vyjádřit se k předloženým rozvojovým 
projektům obce z hlediska případného 
konfliktu se stanovením průzkumnému 
území.  

Předkládat SÚRAO rozvojové projekty obce 
k posouzení případného konfliktu se 
stanovením průzkumnému území. 

 Poskytnout SÚRAO veškeré podklady 
a dokumentace důležité ke 
zdárnému průběhu geologického průzkumu.   

 V souladu s ustanovením § 4 nařízení vlády 
č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše 
odvodu a způsob jeho placení původci 
radioaktivních odpadů na jaderný účet 
a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho 
poskytování, ve znění pozdějších předpisů, 
písemně informovat SÚRAO o záměru 
a použití příspěvku na prospěšné činnosti 
poskytnutého obci z jaderného účtu. 

 

2. V etapě při provádění geologických průzkumných prací v obci a v lokalitě 

Závazky SÚRAO Závazky obce 
Předávat obci podkladové materiály 
ke kontrolním dnům konaným v dané lokalitě 
(dále též jen „KD“) a svolávat KD. 

Zajistit účast zástupců obce (obcí) na KD, 
případně obcí přizvaného odborníka za 
účelem objektivního posouzení zájmů a práv 
obcí.  

 Předávat návrhy a připomínky k provádění 
prací za příslušnou obec prostřednictvím 
kontaktní osoby v režimu kontrolních dnů 

Zveřejnit a předat obci roční zprávy 
o rozsahu a výsledcích geologických prací. 

Minimálně 2x do roka pozvat zástupce 
SÚRAO na jednání zastupitelstva obce 
a umožnit mu prezentaci průběhu 
průzkumných prací před zastupitelstvem. 

Finančně se podílet na prokázaných účelně 
vynaložených nákladech účasti obcí 
přizvaného odborníka za účelem získání 
oponentního názoru a objektivního 
posouzení zájmů a práv obcí. Způsob 
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výběru přizvaného odborníka, jakož 
i maximální výše nákladů, jsou specifikovány 
v čl. V této Dohody. 
Poskytovat informace o průběhu 
průzkumných prací v dalších lokalitách.  

 

 

 

3. V etapě po ukončení geologických průzkumných prací v obci a v lokalitě 

Závazky SÚRAO Závazky obce 
Vyhodnocení geologických průzkumných 
prací v obci a příslušné lokalitě. 

Seznámit občany s vyhodnocením 
geologických průzkumných prací 
prováděných v obci a příslušné lokalitě. 

Informovat obec o dalším postupu v případě, 
že lokalita bude hodnocena jako vhodná  pro 
vybudování HÚ RAO a je navrženo 
vymezení chráněného území za účelem 
vybudování HÚ RAO na katastrálním území 
obce a důsledky z toho plynoucí, jakož i 
vyžádat si stanovisko obce k návrhu na 
vymezení chráněného území pro budoucí 
HÚ RAO.  

Zpracovat závazné stanovisko obce 
k navrhovanému vymezení chráněného 
území pro budoucí HÚ RAO. 
 
 

 Spoluúčast na zpracování společného 
stanoviska dotčených obcí v lokalitě 
a vyjádření souhlasu  nebo nesouhlasu  se 
zařazením příslušné lokality do výběru 
nejvhodnější lokality pro vybudování HÚ 
RAO. 

Informovat o dalším postupu v případě, že 
lokalita bude hodnocena jako nevyhovující.  

 
 

Informovat obec o vyhodnocení 
průzkumných prací v jiných lokalitách. 

Zapojení do diskuse k výběru nejvhodnější 
lokality v ČR pro vybudování HÚ RAO. 
 

Finančně se podílet na prokázaných účelně 
vynaložených nákladech účasti obcí 
přizvaného odborníka za účelem získání 
oponentního názoru a objektivního 
posouzení zájmů a práv obcí. Způsob 
výběru přizvaného odborníka, jakož 
i maximální výše nákladů, jsou specifikovány 
v čl. V této Dohody.  

Zajistit účast odborníka přizvaného obcí na 
KD, případně na jednáních se správními 
orgány o postupu prací k vyhodnocení 
lokality a v procesu rozhodování o výběru 
hlavní a záložní lokality. 

 

 

 

IV. Ukončení dohody  

1. Smluvní strany se dohodly, že Dohodu je možné předčasně jednostranně ukončit, a to 
písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně. Ukončení Dohody nemá vliv na 
povinnost dokončení geologických průzkumných prací, neboť tyto musí být dokončeny 
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v souladu s příslušnými právními předpisy. Od okamžiku, kdy bude jedné ze Smluvních 
stran doručena výpověď Dohody, nelze žádným způsobem navyšovat dosavadní vzniklé 
náklady obcí přizvaného odborníka a obec je povinna učinit veškeré nutné kroky 
směřující k tomu, aby nedošlo k jejich navýšení. SÚRAO žádným způsobem neodpovídá 
za případné náklady, o které budou po doručení výpovědi navýšeny na přizvaného 
odborníka.   

2. V případě výpovědi Dohody ze strany obce se obec zavazuje uvést ve výpovědi důvody, 
které ji vedly k ukončení Dohody. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začíná běžet prvním 
dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé Smluvní straně. Pro případ, že smluvními stranami je více obcí, nemá 
ukončení Dohody ze strany jedné z obcí vliv na trvání Dohody ohledně dalších obcí, 
které jsou účastníky Dohody (tj. Dohoda zaniká pouze ve vztahu k obci, která učinila 
právní úkon směřující k ukončení Dohody).  

 

V. Závěrečná ustanovení  

1. SÚRAO a obec vyjadřují výslovný společný zájem na získání oponentního názoru 
prostřednictvím odborníků, kteří budou smluvními partnery obce a budou částečně 
spolufinancováni ze strany SÚRAO v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
Dohodou. Obec je oprávněna určit odborníky z oblasti geologie, práva, eventuálně 
odborníky z jiné oblasti související s výběrem vhodné lokality pro vybudování hlubinného 
úložiště, za účelem objektivního posouzení daného záměru a posouzení dotčení zájmů 
a práv obcí, v maximálním počtu tří odborníků. Jména odborníků a jejich specializaci je 
obec povinna po jejich výběru bez zbytečného odkladu písemně SÚRAO oznámit. Stejně 
tak je obec povinna postupovat v případě ukončení její spolupráce s příslušným 
odborníkem, případně jeho nahrazení odborníkem jiným. Výše maximálních nákladů na 
finanční spoluúčast odborníka objektivně posuzujícího zájmy a práva obcí v příslušné 
lokalitě bude každý rok sjednána dodatkem k této Dohodě podle plánovaného rozsahu 
prací v daném roce a příslušné lokalitě. Výše uvedené účelně vynaložené náklady budou 
uhrazeny v prokázané výši a maximálně ve výši do 100 tisíc Kč ročně na každého 
odborníka v dané lokalitě a maximálně do celkové výše 300 tis. Kč za kalendářní rok za 
danou lokalitu, eventuálně v poměrné výši, nebude-li smluvní vztah na základě této 
Dohody trvat po celý kalendářní rok, pokud nebude dodatkem k této Dohodě dohodnuto 
jinak. V případě, že je stranou této Dohody zároveň více obcí, jsou odborníci určeni 
zástupcem těchto obcí či dohodou zúčastněných obcí, a náklady účtuje vůči SÚRAO 
obec pověřená zastupováním ostatních obcí; smluvní vztahy s těmito odborníky jsou 
vnitřní záležitostí obcí a těchto odborníků. SÚRAO neodpovídá za náklady přesahující 
uvedený limit. Náklady je obec oprávněna vyúčtovat vždy bez zbytečného odkladu po 
jejich vynaložení a jejich vznik je povinna SÚRAO doložit příslušnými doklady. 

2. Splatnost nákladů nastane na základě faktury vystavené obcí, splňující náležitosti 
daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, jejíž přílohou bude detailní vyúčtování nákladů s přiloženými 
doklady prokazujícími účelnost vynaložených nákladů, se splatností 21 dnů ode dne 
doručení faktury včetně uvedených dokladů SÚRAO. Za účelně vynaložené náklady ve 
smyslu této Dohody budou považovány zejména náklady na vypracování odborných 
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studií, oponentních stanovisek, cestovní náklady spojené s účastí na KD, případně další 
náklady, pokud souvisí s výběrem vhodné lokality pro vybudování hlubinného úložiště na 
dané lokalitě.  

3. V případě, že je tato Dohoda uzavřena současně více obcemi, vystupuje za obce vůči 
SÚRAO obec pověřená ostatními obcemi, resp. její zástupce, kterému současně SÚRAO 
poskytuje příslušné informace a pozvánky na jednání. SÚRAO postupuje vůči jednotlivým 
obcím v souladu s principem nediskriminace.   

4. Tuto Dohodu je možno doplňovat a měnit pouze formou písemných dodatků 
podepsanými všemi Smluvními stranami. Písemná forma se vyžaduje i pro právní úkony 
směřující ke zrušení této Dohody. 

5. Zastupitelstvo obce schválilo tuto Dohodu o vzájemné spolupráci a podmínkách zapojení 
obce do procesu výběru lokality na svém zasedání dne………… v souladu se zákonem 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

6. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi Smluvními stranami. 

7. Tato Dohoda je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu ode dne jejího podpisu všemi 
smluvními stranami do dne vydání rozhodnutí o výběru kandidátních lokalit 
pro vybudování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v ČR. 

 

 

dne……..      dne…….. 

za SÚRAO                                      za obec 

 
 
 
JUDr. Jan Prachař     za obec 
pověřen řízením 


