
Rozhodnutí č. 107/97 ministra průmyslu a obchodu dne 20. května 1997, 
kterým se ve smyslu § 26 Zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné 
energie a ionizujícího záření (atomový zákon) z ř i z u j e s účinností od 1. 
června 1997 státní organizace Správa úložišť radioaktivních odpadů  
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 
č.j. 15741/97/4210 /1000 

PID: MIPOX002Z0I9 

V Praze, dne 20. května 1997 
Rozhodnutí č. 107/97 ministra průmyslu a obchodu 

Ve smyslu § 26 Zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a 
ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen 
zákon), 
z ř i z u j i s účinností od 1. června 1997 státní organizaci 
Správa úložišť radioaktivních odpadů 
Sídlo, IČO a působnost 
(1) Sídlem Správy úložišť radioaktivních odpadů (dále jen Správa) je Praha. 
(2) Identifikační číslo organizace: 66000769 
(3) Správa má působnost na celém území České republiky  

Předmět činnosti 
(4) Předmětem činnosti Správy je  

 příprava, výstavba, uvádění do provozu, provoz a uzavření úložišť radioaktivních 
odpadů a monitorování jejich vlivu na okolí,  

 nakládání s radioaktivními odpady,  
 úprava vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva do formy vhodné pro uložení 
nebo následné využití,  

 vedení evidence převzatých radioaktivních odpadů a jejich původců,  
 správa odvodů podle § 27 zákona,  
 vypracování návrhů na stanovení odvodů plátců na jaderný účet,  
 zajištění a koordinace výzkumu a vývoje v oblasti nakládání s radioaktivními 
odpady,  

 kontrola rezervy držitelů povolení na vyřazování jejich zařízení z provozu,  
 poskytování služeb v oblasti nakládání s radioaktivními odpady,  
 nakládání s radioaktivními odpady, které byly dopraveny na území České 
republiky ze zahraničí a nelze je vrátit,  

 zajišťování prozatímní správy u radioaktivních odpadů v případech, kdy připadly 
do vlastnictví státu; jde-li o věci nalezené, opuštěné nebo skryté je Správa 
oprávněna k jejich přijetí namísto státního orgánu určeného § 13 zákona č. 
102/1992 Sb.  

(5) Správa zajišťuje a koordinuje mezinárodní spolupráci v oblasti své působnosti. 
(6) Svou činnost vykonává Správa na základě vládou schváleného statutu, rozpočtu a 
ročního, tříletého a dlouhodobého plánu činnosti. Činnost podle bodu 4 písm. a, b, c 
Správa zajišťuje především výběrem dodavatelů na základě hodnocení zajištění jaderné 
bezpečnosti, radiační ochrany a ekonomické výhodnosti, činnost podle bodu 4 písm. i 
Správa vykonává pouze v souvislosti s jinými svými činnostmi. 
 
Orgány Správy 
(7) Orgány Správy jsou Rada a ředitel. 



(8) Statutárním orgánem Správy je její ředitel. 
(9) Členy Rady a ředitele Správy jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu. 
 
Statut Správy 
(10) Statut Správy upravuje podrobnosti o postavení a působnosti Správy, zejména: 

a) postavení a působnost orgánů Správy, 
b) podrobnosti o hospodaření Správy, 
c) způsob finančního zúčtovaní k jadernému účtu. 

 
Závěrečná ustanovení 
(11) Správa se zřizuje na dobu neurčitou. 
(12) Správa může používat zkráceného označení "SÚRAO" 
(13) Jazykové mutace názvu Správy 
anglicky: Radioactive Waste Repository Authority (RAWRA) 
francouzsky: Administration pour les Stockages Définitifs des Déchets Radioactifs 
(ASDDRA) 
 

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. 
ministr průmyslu a obchodu 

 


