
Team 3:
Úložiště jaderného odpadu
Endlager für atomaren Müll
SHRNUTÍ POZNATKŮ A ZAHRANIČNÍ POHLED

ZUSAMMENFASSUNG EINIGER ERKENNTNISSE UND 
GRENZÜBERSCHREITENDE SICHTWEISE

1



3. Tým - řešená témata
3. Team – behandelte Themen
Přeshraniční aspekty oblastí:

1) Odpadové právo („černé skládky“)

2) Územní řízení

3) Výstavba úložišť jaderného odpadu
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Grenzüberschreitende Aspekte der 
folgenden Felder:

1) Abfallrecht („illegale Deponien“)

2) Baurecht

3) Die Errichtung von Endlagern für
atomaren Abfall
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Výstavba úložišť jaderného odpadu
Die Errichtung von Endlagern für atomaren Abfall

Jde o téma:

- specifické – běžně nepatří ke
„každodenní“ agendě veřejné správy

- vysoce odborné – je multioborové, týká
se řady vědních oblastí

- budící emoce (strach, obavy…)
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Das Thema:

- ist sehr spezifisch – für gewöhnlich 
gehört es nicht zur „alltäglichen“ Agenda 
der Verwaltung

- ist fachlich anspruchsvoll – es ist 
interdisziplinär, betrifft eine Reihe von 
Wissenschaftsbereichen

- weckt Emotionen (Angst, Sorgen…)



Výstavba úložišť jaderného odpadu
Die Errichtung von Endlagern für atomaren Abfall
Navíc je to téma „kolizní“:

- má (přinejmenším potenciálně)
značný přeshraniční rozsah

- také se však projektuje do
komplikovaného vztahu mezi státem a
územní samosprávou

- jde o oblast nesnadného hledání toho
„správného“ veřejného zájmu
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Zudem hat das Thema „Konfliktpotenzial“:

- es hat (zumindest potenziell) deutliche 
grenzüberschreitende Ausmaße

- es trägt aber auch zum komplizierten 
Verhältnis zwischen Staat und 
Gebietskörperschaften bei

- es geht um den Bereich der mühevollen 
Suche nach dem „richtigen“ öffentlichen 
Interesse



Některá východiska diskuse
Einige Ausgangspunkte der Diskussion
Jaká je koncepce České republiky při
výstavbě jaderných úložišť?

Do jaké míry je tuzemská právní úprava
připravena řešit problémy vznikající v rámci
výstavby úložišť jaderného odpadu?

Existují dostatečné záruky chránící
oprávněné zájmy všech zúčastněných aktérů
procesu, včetně těch přeshraničních?

Můžeme se v něčem inspirovat ze
zkušeností jiných (zejm. evropských) zemí,
které již obdobné problémy řešily?

Jak by měla vypadat právní úprava zapojení
dotčených osob (včetně obcí), aby tyto
mohly akceptovat úložiště nacházející se v
jejich blízkosti (na obou stranách hranice)?
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Welche Konzeption hat die Tschechische Republik
bei der Endlagersuche?

Bis zu welchem Grad ist die hiesige Rechtslage
darauf vorbereitet, die Probleme zu lösen, die im
Rahmen der Errichtung eines solchen Lagers
entstehen?

Ist ausreichend garantiert, dass die berechtigten
Interessen aller (auch grenzüberschreitenden)
beteiligten Akteure gewahrt werden?

Können wir uns von den Erfahrungen anderer (v.a.
europäischer) Staaten inspirieren lassen, die
bereits ähnliche Probleme gelöst haben?

Wie müsste die Beteiligung aussehen, dass
Betroffene ein Endlager in ihrer Nähe akzeptieren
würden?



Řečníci a hosté
Redner/innen und Gäste
RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D.:
Správa úložišť jaderného odpadu/ Behörde für die Lagerung radioaktiven Abfalls

Lea Simmel:
Právnická fakulta Univerzity v Passau (Německo)/ Juristische Fakultät der Universität Passau

Steffen Kanitz:
Spolková společnost pro úložiště jaderného odpadu/ Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE)

Petr Klásek:
starosta obce Chanovice (okr. Klatovy)/ Bürgermeister der Gemeinde Chanovice (Kreis Klattau)

Martin Steinebrunner:
Německé operační středisko pro hlubinné úložiště ve Švýcarsku/ Deutsche Koordinationsstelle Schweizer Tiefenlager
(DKST)
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Děkujeme za pozornost!
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
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