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Věc: Žádost o vysvětlení v pokračování geologických průzkumů SÚRAO –
sdělení

Ministerstvo životního prostředí – odbor výkonu státní správy VII (dále jen
MŽP OVSS VII) jako věcně příslušný správní orgán pro ochranu horninového
prostředí a nerostných zdrojů, pro geologické práce a ekologický dohled nad těžbou,
ve smyslu § 19 odst. 2 zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů, obdrželo Vaši žádost
bez č.j. z 31.3.2017 ve výše uvedené věci. Po prostudování Vámi zaslané
dokumentace a zjištění skutkové podstaty vydáváme následující vyjádření:
MŽP OVSS VII konstatuje, že geologickými pracemi se podle § 2 odst. 1
zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění (dále jen „geologický
zákon“) rozumí geologický výzkum a geologický průzkum na území České republiky.
Následný rozpis v textu geologického zákona specifikuje různé zaměření a účel
těchto prací. Je zřejmé, že geologické práce směřující k nalezení vhodné lokality
hlubinného úložiště radioaktivních odpadů, ať již práce výzkumné či průzkumné, lze
zařadit pod více písmen výčtu uvedeného geologickým zákonem.
Výzkumné geologické práce libovolného zaměření lze v ČR vykonávat bez
rozhodnutí stanovujícího a vymezujícího území pro tuto činnost. Stejný režim platí i
pro geologický průzkum, s výjimkou průzkumu ložiskového a průzkumu pro zvláštní
zásahy do zemské kůry – zde je nutné získat pro průzkumné geologické práce od
MŽP rozhodnutí o stanovení průzkumného území (§ 4 – 4f a 22a geologického
zákona). To je také dosud v podstatě jediný významný bod, kde se aktivity SÚRAO
úzce dotýkají správní činnosti MŽP.
Ve věci žádosti SÚRAO o prodloužení doby platnosti rozhodnutí č.j.
1739/560/13; 67683/ENV/13 sp. zn. GEO 17/2013 ze dne 20.10.2014 ze dne
20.10.2014 o stanovení PÚZZZK Horka, jehož platnost byla stanovena do
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31.12.2016, a to o 24 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení
doby platnosti MŽP usnesením č. j. 512/560/17; 14993/ENV/17 zastavilo správní
řízení. Důvodem zastavení správního řízení byla skutečnost, že podle § 66 odst. 1
písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů se
žádost stala zjevně bezpředmětnou. Správa úložišť radioaktivních odpadů podala
proti tomuto usnesení dne 15.3.2017 rozklad podle § 152 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Tento rozklad je předkládán k rozhodnutí
ministru životního prostředí.
MŽP OVSS VII v Brně konstatuje, že otázka doby platnosti PÚ Horka bude
definitivně rozhodnuta tímto rozhodnutím ministra. Analýzou článku (placené inzerce)
v Třebíčském deníku ze dne 31.3.2017 i analogických inzerátů v regionálním tisku
MŽP OVSS VII dospělo k závěru, že SÚRAO realizací činností popsaných v článku
neporušuje příslušná ustanovení geologického zákona, neboť veškerá popisovaná
geologická činnost má charakter geologického výzkumu, pro který není nutno
stanovit průzkumné území. Část v článku popisovaných činností se neřídí
geologickým zákonem. Za zajištění bezpečného ukládání nízko a středně aktivních
odpadů v současnosti a za průzkum a výběr lokality pro umístění hlubinného úložiště
radioaktivního odpadu odpovídá v ČR SÚRAO. SÚRAO je organizační složkou státu
zřízenou MPO na základě § 26 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné
energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Posláním SÚRAO je „zajišťovat bezpečné ukládání radioaktivních odpadů dosud
vyprodukovaných i budoucích v souladu s požadavky na jadernou bezpečnost a
ochranu člověka i životního prostředí“. Kontrolou ukládání odpadů je pověřen SÚJB
(Státní ústav jaderné bezpečnosti) a SÚRO (Státní ústav radiační ochrany). Otázku
na oprávněnost prací mimo geologický výzkum je tedy nutné položit SÚRAO nebo
jeho zřizovatelskému resortu – MPO.
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