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Statut a jednací řád 

Rady Správy úložišť radioaktivních odpadů 

 

Čl. 1  

Úvodní ustanovení 

 

1. Rada Správy úložišť radioaktivních odpadů (dále jen „Rada“) je kolektivním orgánem, 

působícím k naplňování záměrů zřizovatele Správy úložišť radioaktivních odpadů (dále jen 

„Správa“), kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“), obsažených 

zejména v Koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem.  

 

2. Radu ustanovuje MPO na základě rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu (dále jen 

„ministr“) v zájmu zajištění efektivního fungování Správy, s cílem zajištění odpovídající 

služby státu v oblasti ukládání radioaktivních odpadů. Tento Statut a jednací řád stanoví 

postavení Rady, způsob jmenování jejích členů a její činnost. 

 

 

Čl. 2  

Působnost Rady 

 

Rada vykonává následující činnosti: 

a) dohlíží na hospodárnost a účelnost vynakládání prostředků na činnosti zajišťované 

a prováděné Správou, upozorňuje ředitele Správy a ministra na zjištěné nedostatky 

a navrhuje opatření k nápravě; 

b) doporučuje ministrovi k předložení vládě roční, tříletý a dlouhodobý plán činnosti 

Správy; 

c) hodnotí plnění ročního plánu činnosti Správy a doporučuje ministrovi výroční zprávu ke 

schválení; 

d) doporučuje ministrovi odvolání nebo jmenování ředitele Správy, případně organizační 

změny Správy nebo změny statutu Správy; 

e) doporučuje ministrovi návrh na stanovení sazby jednorázových poplatků na tzv. jaderný 

účet. 

 

 

Čl. 3  

Složení, funkční období a činnost Rady 

 

1. Rada má 15 členů. Je složena ze zástupců ústředních orgánů státní správy, původců 

radioaktivního odpadu, veřejnosti a odborné veřejnosti.  

2. Radu tvoří:  

a) 2 zástupci MPO; 

b) zástupce Ministerstva financí; 

c) zástupce Ministerstva životního prostředí; 

d) 2 zástupci ČEZ, a.s., za původce radioaktivního odpadu; 

e) zástupce ÚJV Řež, a.s., za původce radioaktivního odpadu; 

f) zástupce veřejnosti za město Jáchymov, na jehož území je provozováno úložiště 

Bratrství; 
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g) zástupce veřejnosti za obec Rouchovany, na jejímž území je provozováno úložiště 

Dukovany; 

h) zástupce veřejnosti za město Litoměřice, na jehož území je provozováno úložiště 

Richard; 

i) zástupce veřejnosti společně nominovaný kraji, na jejichž územích je zvažováno 

umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu; 

j) zástupce odborné veřejnosti za oblast sociologických věd; 

k) zástupce odborné veřejnosti za oblast ekonomických věd; 

l) zástupce odborné veřejnosti za oblast přírodních věd – geotechnika; 

m) zástupce odborné veřejnosti za oblast přírodních věd – jaderná energetika a bezpečnost. 

  

3. V čele Rady jsou předseda a dva místopředsedové. Předsedou Rady je první zástupce MPO, 

kterým je náměstek ministra průmyslu a obchodu s věcnou působností pro oblast jaderné 

energetiky. 1. místopředsedou Rady je druhý zástupce MPO. 2. místopředsedou Rady je 

jeden ze zástupců původců radioaktivního odpadu uvedených v odst. 2 písm. d) a e), kterého 

si tito zvolí mezi sebou. 

 

4. Členy Rady jmenuje a odvolává ministr. 

 

5. Funkční období členů Rady je pět let s možností opakovaného jmenování členem Rady.  

 

6. Členství v Radě zaniká 

a) skončením funkčního období; 

b) odvoláním z funkce ministrem; 

c) odstoupením z funkce na vlastní žádost; 

d) ukončením působení člena Rady v instituci, která jej nominovala; 

e) smrtí. 

 

7. Ředitel Správy, jako statutární orgán organizační složky státu, má právo zúčastnit se jednání 

Rady s hlasem poradním. 

 

8. Členové Rady nemají nárok na odměnu za výkon funkce.  

 

9. Funkci sekretariátu Rady zajišťuje Správa. 

 

 

Čl. 4  

Zasedání a usnášení Rady 

 

1. Rada se schází k plnění svých funkcí podle potřeby, nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání Rady 

musí být svoláno na žádost: 

a) ministra, 

b) ředitele Správy, 

c) nejméně tří členů Rady. 

 

2. Zasedání Rady svolává a řídí její předseda nebo místopředseda.  

 

3. Stanoviska, návrhy a doporučení činí Rada formou usnesení, které přijímá nadpoloviční 

většinou hlasů všech členů Rady. Zápis ze zasedání a usnesení ověřuje svým podpisem 

předsedající člen Rady a Radou určený zapisovatel, který nemusí být členem Rady. 
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Přílohou zápisu je prezenční listina. Členové Rady a ředitel Správy mají právo na uvedení 

svého názoru na projednávanou otázku do zápisu. 

 

4. Při rozhodování v Radě má každý člen jeden hlas. Rada je schopna usnášení, je-li na 

zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů a zároveň musí být na zasedání 

přítomen alespoň 1 zástupce za ústřední orgán státní správy, veřejnost a původce 

radioaktivních odpadů. Výsledky hlasování, včetně počtu hlasů, se uvádějí do zápisu. 

 

5. O návrzích na doporučení jmenování nebo odvolání ředitele Správy rozhoduje Rada tajným 

hlasováním. 

 

6. Jednání Rady jsou neveřejná.  

 

 

Čl. 5  

Závěrečná ustanovení 

 

1. Statut a jednací řád Rady Správy úložišť radioaktivních odpadů vydává, mění a ruší svým 

opatřením ministr. 

 

2. Tento Statut a jednací řád nahrazuje Statut a jednací řád vydaný jako příloha Opatření 

č. 21/2017 ministra průmyslu a obchodu. 

 

3. Tento Statut a jednací řád nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2022. 

 

 

 

 


