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Rozhodnutí ředitele 

 

Evidenční označení: RŘ.2023-01 

 

SAZBY POPLATKŮ ZA UKLÁDÁNÍ 
NAO/SAO 

 

 

 

 

Účinnost od: 1. 1. 2023 

 

 

 

 

 útvar  funkce jméno datum podpis 

zpracoval a 
odpovídá 

3000 vedoucí úseku Ing. Martina Máčelová 
elektronický 

podpis tohoto 
dokumentu 

 

kontroloval 2000 vedoucí úseku Ing. Vítězslav Duda, MBA 
elektronický 

podpis tohoto 
dokumentu 

 

schválil 1000 ředitel RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D 
elektronický 

podpis tohoto 
dokumentu 

 



Sazby poplatků za ukládání 
NAO/SAO 

Evidenční označení: 

RŘ.2023-01 

Účinnost od: 

1. 1. 2023 

list 2 
(ze 2) 

 

Tímto rozhodnutím ředitele se pro rok 2023 stanovuje v souladu s nařízením vlády  
č. 35/2017 Sb. v platném znění: 

A. sazba jednorázového poplatku za převzetí odpadu upraveného do standardní 
jednotky k uložení vyhovující limitům a podmínkám ÚRAO Richard, Bratrství a 
Dukovany. 

B. sazba jednorázového poplatku za převzetí standardní jednotky upravených RAO, 
které nesplňují podmínky přijatelnosti k ukládání (S.13p1), avšak splňují podmínky 
přijatelnosti ke skladování (S.13p2) a sazba poplatku za převzetí ostatních jednotek 
s RAO splňujících limity a podmínky ÚRAO Richard a Dukovany. 

 

A. Sazba jednorázového poplatku za převzetí odpadu upraveného 

do standardní  ukládací  jednotky k uložení  
 

Poplatek za uložení radioaktivního odpadu ve formě standardní ukládací jednotky splňující 
podmínky přijatelnosti k ukládání činí: 
 

OU = 163 294 Kč/ m3 RAO  
 
Za standardní ukládací jednotku je považován obalový soubor pro ukládání, jak je stanoven v 
limitech a podmínkách ÚRAO Richard, Bratrství a Dukovany. Výše poplatku se stanovuje na 
základě § 130 a § 132 zákona č. 263/2016 Sb. jako součin sazby OU a základu poplatku 
zaokrouhleného na dvě desetinná místa. 
Poplatek za uložení radioaktivního odpadu ve 216 l (zaokrouhleno na 0,22 m3) obalovém 
souboru činí: 

OU216 = 35 925,- Kč 

 
Pro ostatní obalové soubory je výše poplatku vypočtena obdobně na základě sazby za 1 m3 

(OU). 
 

B. Sazba jednorázového poplatku  za převzetí  ostatních jednotek 

s RAO  
 
Sazby poplatku za RAO, které nesplňují podmínky přijatelnosti k ukládání, ale splňují 
podmínky přijatelnosti ke skladování a dále za nestandardní jednotky RAO (stínící hlavice, 
kusové předměty apod.) upravené v jiné než standardní ukládací jednotce a za pevný kusový 
RAO bez OS činí:  

 OSU = 195 953/ m3 RAO  
 
Výše poplatku se stanovuje na základě § 130 a § 132 zákona č. 263/2016 Sb. jako součin 
sazby OSU a základu poplatku zaokrouhleného na dvě desetinná místa. 
Poplatek za skladování radioaktivního odpadu ve 216 l (zaokrouhleno na 0,22 m3) obalovém 
souboru činí:  

OSU216 = 43 110,- Kč  
 
Pro ostatní obalové soubory a pevný kusový RAO bez OS je výše poplatku vypočtena obdobně 
na základě sazby za 1 m3 (OSU). 
 
Tímto rozhodnutím se ruší Rozhodnutí ředitele RŘ.2022-01. 
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