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Správa úložišť radioaktivních odpadů, 
organizační složka státu

• zřízena k 1. 6. 1997 Ministerstvem průmyslu o obchodu na základě 

§ 26 zákona č. 18 /1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie 

a ionizujícího záření (atomový zákon);

• od 1. 1. 2001 je organizační složkou státu;

• od 1. 1. 2017 se považuje za Správu úložišť radioaktivních odpadů 

podle zákona č. 263/2016 Sb. atomový zákon (dále jen „AZ“)
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Legislativní rámec - § 113 AZ

• zajišťování činností spojených s ukládáním radioaktivního odpadu; 

• činnosti vykonává na základě povolení podle AZ;

• činnost je financována prostřednictvím státního rozpočtu z prostředků 

jaderného účtu;

• činnost vykonává a základě vládou schváleného statutu a ročního, 

tříletého a dlouhodobého plánu činnosti.
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Mise

Zajištění bezpečného ukládání v souladu s požadavky jaderné 
bezpečnosti a požadavků ochrany zdraví a životního prostředí

Role SÚRAO 

• Zajištění dostatečné kapacity pro ukládání nízko a 
středně aktivních odpadů

• Výběr finální a záložní lokality hlubinného úložiště

• Garance transparentnosti a informovanosti procesu 
ukládání stávajících odpadů  a vývoje hlubinného 
úložiště. 
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Předmět činnosti správy 

(§ 113 odst. 4 AZ)

a) příprava, výstavba, uvádění do provozu, provoz a uzavření úložišť 

radioaktivního odpadu,

b) monitorování vlivu úložiště radioaktivního odpadu na okolí,

c) institucionální kontrola úložiště radioaktivního odpadu,

d) nakládání s radioaktivním odpadem,

e) úprava vyhořelého jaderného paliva do formy vhodné pro uložení 

nebo následné využití po jeho prohlášení za radioaktivní odpad,
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Předmět činnosti správy – část II. 

(§ 113 odst. 4 AZ)

f) správa poplatků za ukládání radioaktivních odpadů,

g) kontrola rezervy držitelů povolení na vyřazování z provozu včetně 

podmínek smlouvy o vedení vázaného účtu a schvalování čerpání 

peněžních prostředků této rezervy,

h) poskytování služeb v oblasti nakládání s radioaktivním odpadem,

i) nakládání s radioaktivním odpadem dopraveným na území České 

republiky ze zahraničí, který nelze vrátit,
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Předmět činnosti správy – část III. 

(§ 113 odst. 4 AZ)

j) zajišťování bezpečného nakládání s jaderným materiálem 

nebo jiným zdrojem ionizujícího záření, které byly nalezeny 

nebo zachyceny, v souladu s rozhodnutím Úřadu,

k) zajišťování bezpečného vykonávání činností při hospodaření 

s jaderným materiálem nebo jiným zdrojem ionizujícího 

záření, které jsou majetkem státu,

l) správa radioaktivních odpadů a zdrojů ionizujícího záření 

zajištěných podle trestního řádu,

m) poskytování příspěvků obcím podle § 117 AZ,



8

Předmět činnosti správy – část III. 

(§ 113 odst. 4 AZ)

j) zajišťování bezpečného nakládání s jaderným materiálem 

nebo jiným zdrojem ionizujícího záření, které byly nalezeny 

nebo zachyceny, v souladu s rozhodnutím Úřadu,

k) zajišťování bezpečného vykonávání činností při hospodaření 

s jaderným materiálem nebo jiným zdrojem ionizujícího 

záření, které jsou majetkem státu,

l) správa radioaktivních odpadů a zdrojů ionizujícího záření 

zajištěných podle trestního řádu,

m) poskytování příspěvků obcím podle § 117 AZ,
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Předmět činnosti správy – část IV. 

(§ 113 odst. 4 AZ)

n) poskytování dotací na likvidaci staré radiační zátěže podle § 114 

AZ,

o) schvalování čerpání peněžních prostředků rezervy na vyřazování z 

provozu,

p) ověřování průkazu o finančním krytí.
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Současné činnosti SÚRAO

• Provozování tří úložišť radioaktivních odpadů

• Monitorování uzavřeného úložiště Hostim u Berouna

• Výběr lokality a příprava výstavby hlubinného úložiště

• Výzkum a vývoj v oblasti bezpečného ukládání RAO

• Provozování zkušebny obalových souborů

• Ověřování nákladů na vyřazování jaderných zařízení a pracovišť 

III. a IV. kategorie

• Kontrola tvorby rezerv na vyřazování
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Činnosti SÚRAO v rámci současného systému 

nakládání s RAO v ČR
Způsob nakládání s RAO 

podle AZ a vyhlášky č. 

377/2016 Sb.

Oprávněni provádět: Role SÚRAO:

shromažďování, třídění 

a skladování 

držitelé povolení k nakládání 

s RAO nebo držitelé povolení, 

kteří jsou oprávněni nakládat 

s RAO jako s otevřenými 

radionuklidovými zdroji

skladování v ÚRAO Richard -

pouze v případě RAO 

splňujících Limity a podmínky-

podmínky přijatelnosti pro 

skladování

úprava a zpracování Pouze držitelé povolení 

k nakládání s RAO

pouze úprava RAO pro vlastní 

potřebu na ÚRAO Richard 

(např. oprava poškozených 

obalových souborů)

ukládání Pouze SÚRAO 

(ÚRAO Dukovany, ÚRAO Richard, ÚRAO Bratrství)
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Provozovaná úložiště
• ÚRAO Richard, pracoviště IV. kategorie, jaderné zařízení, 

Litoměřice 

• ÚRAO Dukovany, pracoviště IV. kategorie, jaderné zařízení, 

Dukovany

• ÚRAO Bratrství, pracoviště IV. kategorie

Uzavřená úložiště, jejichž monitorování 

zajišťuje SÚRAO
• ÚRAO Hostim, lom Alkazar u Berouna
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ÚRAO Richard
• Umístěno v bývalém vápencovém lomu „Richard II“ u Litoměřic

• Založeno v r. 1964

• Určeno k ukládání a skladování nízko a středněaktivních 

odpadů z aplikací zdrojů ionizujícího záření v průmyslu, 

školství, výzkumu a zdravotnictví (tzv. „institucionální“ odpady)

• Nominální objem úložných prostor 10 000 m3

• Perspektiva činnosti minimálně do r. 2065 (do doby uvedení do 

provozu hlubinného úložiště)
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ÚRAO Richard
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Zkušebna obalových 

souborů

(ZOS)

ÚRAO Richard
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ÚRAO Bratrství
• umístěno v adaptované části těžní štoly bývalého 

stejnojmenného rudného/uranového dolu v Jáchymově;

• založeno v r. 1974;

• určeno k ukládání nízko a středněaktivních odpadů s 

výhradním obsahem přírodních radionuklidů z průmyslu, 

školství, výzkumu a zdravotnictví (tzv. „institucionální“ odpady);

• Nominální kapacita 1200 m3, v současnosti prakticky vyčerpána;

• cca po r. 2025 se začne připravovat uzavírání úložiště.
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ÚRAO Bratrství
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ÚRAO Dukovany

• Umístěno uvnitř areálu EDU;

• Povrchové úložiště tvořené betonovými jímkami, sezařenými do 

tzv. „dvojřadů“ a příslušnými bariérami a kontroloními drenážními 

trasami;

• Založeno v r. 1995;

• Určeno k ukládání nízkoaktivních odpadů z jaderné energetiky, 

výjimečně z výzkumu;

• Nominální objem úložných prostor 55 000 m3;

• Perspektiva pro dobudování dalšího dvojřadu (pro nízkoaktivní 

RAO z nově plánovaných jaderných zdrojů).
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ÚRAO Dukovany
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Příprava hlubinného úložiště
Základní alternativa likvidace příslušného typu 
odpadu v ČR dle Koncepce nakládání s VJP a 
RAO 

Technologicky proveditelné řešení

Existující licenční proces (Finsko, Švédsko)

Silná mezinárodní komunita (sdílený výzkum  a 
vývoj)

Alternativy: 

dlouhodobé skladování (není konečné řešení)

přepracování (není bezodpadová technologie)

Určené pro materiál vyprodukovaný ČR nepřijatelný 
do povrchových úložišť, ČR je povinna tuto situaci 
řešit

Principem je bezpečné uložení materiálu v horninovém 
prostředí

Hloubka 500 m v pevných a nepropustných horninách 

Hlubinné úložiště musí splnit nároky jaderné 
bezpečnosti, technické proveditelnosti a vlivu na 

životní prostředí před dozorovými orgány (SUJB, MŽP)
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Harmonogram výběru lokality pro hlubinné 

úložiště

• 1997 – 2030: výběr lokality hlubinného úložiště

• 2030-2035: Výstavba a provoz konfirmační laboratoře, optimalizace 
úložiště

• 2035 - 2040 Povolovací řízení (licenční řízení u SÚJB)

• 2050-2065 Výstavba HÚ

• 2065-2150 Provoz HÚ
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Aktuální stav výběru lokality pro HÚ

Z původních 9 lokalit byl v prosinci 2020 schválením vlády 

výběr zúžen na 4 lokality, kde bude prováděn podrobnější 

průzkum: Březový potok, Horka, Hrádek a Janoch.
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Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj (VaV) realizovaný SÚRAO lze rozdělit do tří 

hlavních skupin:

1) VaV pro přípravu hlubinného úložiště;

2) VaV pro bezpečný provoz provozovaných úložišť;

3) VaV pro řešení problematiky zněškodňování odpadů s obsahem 

přírodních radionuklidů, které nepocházejí z radiačních činností 

(tzv. „NORM“ odpady).
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Podzemní výzkumné pracoviště Bukov

• Unikátní výzkumné pracoviště

• 7 výzkumných okruhů

• Hloubka pracoviště odpovídající 
plánované hloubce HÚ (550 m)

• Využití bývalého dolu Rožná

www.pvpbukov.cz
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Děkuji za pozornost.


