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Abstrakt 

Bakalářská práce, která se nazývá Ekonomika systému nakládání s radioaktivními odpady 

v České republice, je zaměřena na ekonomické aspekty systému nakládání s radioaktivními 

odpady. První část obsahuje rozbor literárních pramenů zabývajících se náklady a jejich 

klasifikací. Druhá část je zaměřena na technické aspekty systému nakládání s radioaktivními 

odpady v ČR.  Třetí část shrnuje informace týkající se ekonomiky systému nakládání 

s radioaktivními odpady. V poslední části autor konstatuje nekonzistenci v současném 

systému plateb odvodů na jaderný účet a navrhuje varianty změn a detailní analýzy, které 

chce provést ve své diplomové práci. 
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Abstract 

This bachelor's thesis titled Economy of the Radioactive Waste Management System in the 

Czech republic is focused on economical aspects of the radioactive waste management 

system. Its first part contains analysis of literature sources in the field of expenditures 

(costs) and their classification. The second part is focused on the technical aspects of the 

radioactive waste management system in the Czech republic. The third part summarizes 

information about economical aspects of the system. In the last part, the author explains his 

findings of inconsistence in payments of radioactive waste producers on the Nuclear Account 

of the Czech Republic and proposes variable changes to make corrections in the system. 

These analysis will need detailed analysis that the author wants to perform in his master's 

thesis. 
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1. Úvod 

Při každé činnosti člověka vznikají odpady. Stejně tomu je také při používání zdrojů 

ionizujícího záření. V tomto odvětví vznikají odpady radioaktivní. V České republice je 

nakládání s radioaktivními odpady pokryto od počátku jejich vzniku až po jejich konečné 

uložení. Nakládání s radioaktivními odpady je v ČR zajištěno soukromými subjekty a jejich 

konečné uložení organizační složkou státu – Správou úložišť radioaktivních odpadů 

(SÚRAO). 

Každá činnost člověka je také posouditelná po ekonomické stránce a u radioaktivních odpadů 

tomu není jinak. V této práci si autor klade za cíl analyzovat a shrnout aktuální stav 

finančních toků v rámci systému pro nakládání s RAO v ČR a navrhnout možná zlepšení, 

která by mohla vést k úsporám, nebo spravedlivějšímu přerozdělení plateb hrazených původci 

RAO. Vzhledem k bakalářskému charakteru práce nebylo z časových důvodů možné provést 

celkovou finanční analýzu a kalkulace vedoucí ke konečnému jednoznačnému řešení, 

nicméně bylo možné, na základě získaných dat, navrhnout scénáře, které by stály za bližší 

posouzení – autor u takovýchto scénářů obhájí, proč se domnívá, že by stálo za to detailnější 

analýzu provést. Detailní analýzy mohou být provedeny v následné například diplomové 

práci. 

V úvodní části je práce zaměřena na teorii nákladů. Ve druhé části je popsán systém nakládání 

s RAO v ČR. Ve třetí části jsou uvedeny informace týkající se ekonomiky systému pro 

nakládání s RAO v ČR. V poslední části se autor snaží navrhnout optimální řešení 

ekonomické stránky nákládání s radioaktivními odpady. 

 

Tato bakalářská práce je vypracovaná na základě zadání společnosti Centrum výzkumu Řež, 

s.r.o. Metodicky a odborně-ekonomicky práci vedla VŠB-TUO, fakulta metalurgie a 

materiálového inženýrství a odborně-technicky byla práce vedena Centrem výzkumu Řež, 

s.r.o. 
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2. Charakteristika společnosti Centrum výzkumu Řež s.r.o. 

Výzkumná organizace Centrum výzkumu Řež s.r.o. byla založena v roce 2002 jako 100% 

dceřiná společnost Ústavu jaderného výzkumu Řež, a.s., dnes ÚJV Řež, a.s. 

Hlavním posláním společnosti je výzkum, vývoj a inovace v oboru energetiky, zejména 

jaderné. K tomu disponuje významnou výzkumnou a experimentální infrastrukturou včetně 

výzkumných reaktorů LVR – 15 a LR – 0 a technologických smyček. [1] 

2.1. Základní údaje o společnosti 

Obchodní firma:   Centrum výzkumu Řež s.r.o. 

Právní forma společnosti:  společnost s ručením omezeným 

Sídlo společnosti:   Hlavní 130, 250 68 Řež 

IČO:     267 224 45 

Den zápisu:    9. Října 2002 

2.2. Předmět podnikání 

Společnost Centrum výzkumu Řež s.r.o. se dle obchodního rejstříku zabývá těmito činnostmi: 

 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 

 Výzkum a vývoj v oblasti související s využíváním ionizujícího záření 

 Výzkum a vývoj v oblasti související s využíváním jaderné energie 

 Výzkum a vývoj v oblasti technologie, chemie a informatiky 

 Výzkum léčiv 

2.3. Historie společnosti 

Společnost Centrum výzkumu Řež s.r.o. byla založena Ústavem jaderného výzkumu Řež a.s. 

za účelem výzkumu a vývoje v oblasti přírodních a technických věd v souladu s obchodním 

zákoníkem na dobu neurčitou. Základní kapitál společnosti činil 296 595 000,- Kč. [2] 

2.4. Hlavní oblasti činnosti společnosti 

Stěžejní činnosti společnosti v uplynulých letech byl základní a aplikovaný výzkum a vývoj 

na výzkumných reaktorech LR-0 a LVR-15. Mezi další významné aktivity společnosti patří 

zapojení do mezinárodního projektu výstavby výzkumného reaktoru „Jules Horowitz 
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Reactor“. V neposlední řadě je společnost zapojena do mnoha projektů na národní i 

mezinárodní úrovni. Jedná se zejména o projekty řešené v rámci 7. Rámcového programu EU, 

a to včetně koordinační role. [1] 

2.5. Sekce společnosti 

 Projekt SUSEN – Zahrnuje výstavbu výzkumné infrastruktury, která 

dlouhodobě zvýší vědecký, výzkumný a vývojový potenciál ČR v oblasti 

aplikovaného výzkumu v energetice, převážně jaderné.  Nabídne řešení 

významných úloh spojených s rozvojem udržitelné jaderné energetiky a 

poskytne pro společnost podnikající v oblasti aplikovaného výzkumu 

v energetice robustní a moderní výzkumnou infrastrukturu. 

 Sekce Provoz reaktorů – Hlavním úkolem této sekce je bezpečné a spolehlivé 

provozování dvou výzkumných jaderných reaktorů. Zajišťuje udržování 

potřebných oprávnění a povolení pro veškeré činnosti spojené s provozem 

reaktorů včetně tvorby a údržby příslušné dokumentace, jednání s dozornými 

orgány apod. Mezi prioritní úkoly patří také spoluzajištění havarijní 

připravenosti, radiační ochrany, fyzické ochrany, personální bezpečnosti a 

BOZP při provozu obou reaktorů, což je zajištěno ve spolupráci s Ústavem 

jaderného výzkumu Řež, a.s. 

 Sekce Reaktorové služby – V sekci je soustředěno řízení projektů a zakázek 

zaměřených na výzkum a vývoj spojený s ozařováním materiálů, ozařovacími 

službami a optimalizací provozu výzkumných reaktorů.  Sekce se zabývá 

řešením praktických otázek souvisejících s provozem jaderných zařízení, jako 

jsou: radiační výpočty, testování materiálů v zátěžových podmínkách atp. 

 Sekce Konstrukce a výroba – Oddělení konstrukce zpracovává strojírenské 

úkoly pomocí speciálních 3D programů. Dále se zabývá technickou koordinací 

a inženýringem strojírenských a výpočtových prací interních i externích, 

sestavováním a oponenturou technické části zadávacích prací pro výběrová 

řízení vypisovaná firmou, technickou a konstrukční oponenturou a kontrolou 

přejímaných zakázek. Sekce mimo jiné řídí dodávku horkých komor do 

mezinárodního projektu výzkumného reaktoru Jules Horowitz. 
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 Sekce TSO – Posláním Sekce podpory Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 

je poskytnout orgánům státní správy technickou a odbornou podporu nezávisle 

na zpracovatelích bezpečnostních zpráv jaderných elektráren. [1] 

2.6. Údaje o investiční činnosti  

Nejvýznamnější investicí je rozšíření technologické základny pro výzkum v rámci projektu 

Udržitelná energetika. Do roku 2015 bude investováno cca 2,4 mld. Kč do oblastí: 

 Rozvoj technologie reaktoru IV. 

 Rozvoj technologií pro využití jaderné fúze, zejména v problematice blanketu 

a první stěny 

 Vodíkové technologie 

 Technologie jaderného palivového cyklu včetně technologií studeného 

kelímku, hodnocení integrity materiálů pro dlouhodobé ukládání a špičkové 

zařízení pro analýzy životního prostředí 

 Vysokoteplotní vlastnosti materiálů pro energetiku 

Centrum výzkumu Řež s.r.o. bude pokračovat v investicích do technologické obnovy dílen 

tak, aby se byly schopny v letech 2014 – 2015 podílet významnou měrou na vývoji a výrobě 

technologií pro projekt SUSEN. [2] 
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3. Náklady 

Za náklady se považují prostředky vynaložené za účelem dosažení výnosu v rámci běžného 

účetního období. Náklady taktéž představují snížení ekonomického prospěchu, jež má za 

následek snížení aktiv, nebo zvýšení závazků. 

3.1. Vymezení pojmu náklady 

Náklady lze vymezit více způsoby. Uvádím pár definic od více autorů. 

„Náklady jsou penězi oceněné množství výrobních faktorů, jakož i služby třetí straně a daně 

států během zúčtovacího období, které slouží k vytvoření podnikových výkonů.“ [3] 

„Náklady podniku můžeme charakterizovat jako peněžně oceněnou spotřebu výrobních 

faktorů včetně veřejných výdajů, která je vyvolána tvorbou podnikových výnosů.“ [4] 

„Náklady se obecně vymezují jako vynaložení (obětování) ekonomických zdrojů na výkon jako 

výsledek aktivity, převoditelné na peníze, přinášející očekávaný ekonomický prospěch“ [5] 

„Náklady jsou peněžně vyjádřené účelné a účelové vynaložení prostředků a práce v průběhu 

hospodářské činnosti podniku.“ [6] 

3.2. Pojetí nákladů 

K nákladům můžeme přistupovat buďto z pohledu externího uživatele, který je dán finančním 

účetnictvím, nebo se na náklady díváme z pohledu manažerského, kterého využívají manažeři 

v řízení. [7] 

Rozlišujeme tyto pojetí nákladů: 

 Finanční pojetí nákladů 

 Hodnotové pojetí nákladů 

 Ekonomické pojetí nákladů 

3.2.1. Finanční pojetí nákladů 

Finanční pojetí nákladu je založeno na vnímání nákladů jako úbytku ekonomického 

prospěchu, který se projevuje úbytkem aktiv, nebo přírůstkem dluhů, a který v hodnoceném 

období vede ke snížení vlastního kapitálu. Základní charakteristikou tohoto pojetí nákladů je 

také skutečnost, že náklady zde vyjadřujeme v účetních cenách, tedy cenách, za které byla 

spotřebovaná aktiva pořízena, či v evidované hodnotě nárůstu pasiv. [7] 
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Toto pojetí nákladů samozřejmě plně vyhovuje potřebám externích uživatelů. 

3.2.2. Hodnotové pojetí nákladů 

Hodnotové pojetí nákladů se vyvinulo ve vazbě na vývoj nákladového účetnictví, jehož 

smyslem je poskytovat informace pro běžné řízení a kontrolu reálného průběhu aktuálně 

uskutečňovaných procesů, které jsou v podniku prováděny. Smyslem tohoto pojetí je tedy 

informační zobrazení koloběhu ekonomických zdrojů za podmínek, které platí v současnosti, 

nikoliv v době jejich pořízení. [8] 

V hodnotovém pojetí nezahrnujeme jen náklady shodné s finančním účetnictvím, ale i 

náklady, které jsou v manažerském účetnictví vykazovány v jiné výši než ve finančním 

účetnictví, anebo jim nejsou vykazovány vůbec. Tyto náklady označujeme jako kalkulační 

náklady. [7] 

3.2.3. Ekonomické pojetí nákladů 

Cílem ekonomického pojetí nákladů je zajištění odpovídajících informací nejen pro řízení 

reálně probíhajících procesů, ale také pro potřeby rozhodování za účelem výběrů optimálních 

budoucích alternativ. S výběrem optimální alternativy souvisí obecné ekonomické chápání 

nákladů jako maximum hodnoty, které lze vyprodukovat prostřednictvím zvolené alternativy. 

Vyjádření nákladů podle tohoto pojetí nezahrnuje pouze oceněný úbytek ekonomického 

zdroje, ale také oceněný prospěch, který firma nerealizovala v důsledku toho, že tento zdroj 

nevyužil jiným alternativním způsobem. [8] 

Toto pojetí souvisí s tzv. oportunitními náklady. Oportunitní náklady definujeme jako 

maximální ušlý efekt, který byl obětován v důsledku využití ekonomického zdroje ve zvolené 

alternativě. Oportunitní náklady nepředstavují reálně spotřebované ekonomické zdroje, ale 

dodatečně vsunuté měřítko účelnosti uskutečněné volby. [8] 

3.3. Klasifikace nákladů 

Důležitým syntetickým ukazatelem kvality činnosti podniku jsou náklady. Proto je úkolem 

managementu tyto náklady usměrňovat a řídit. Řízení nákladů vyžaduje jejich podrobné 

třídění.  Klasifikace nákladů podle různých rysů je základním předpokladem pro aplikaci 

dalších nástrojů manažerského účetnictví. Náklady můžeme členit dle různých kriterií a 

hledisek. [2, 5] 
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3.3.1. Druhové členění nákladů 

Při druhovém členění nákladů soustřeďujeme tyto náklady do stejnorodých skupin spojených 

s činnosti jednotlivých výrobních faktorů (materiál, práce, investiční majetek). Toto třídění 

odpovídá na otázku, co bylo spotřebováno. Základními nákladovými druhy jsou: 

 Spotřeba surovin a materiálu, paliv a energie 

 Odpisy budov, strojů, výrobního zařízení, nehmotného investičního majetku 

 Mzdové a ostatní osobní náklady (mzdy, platy, sociální a zdravotní pojištění) 

 Finanční náklady (pojistné placené úroky, poplatky aj.) 

 Náklady na externí služby (opravy a udržování, nájemné, cestovné) [4] 

Pro vstupující nákladové druhy jsou charakteristické tři základní vlastnosti: 

 Jsou z hlediska prvotní; předmětem zobrazení se stávají hned při svém vstupu 

do podniku, na jeho hraniční vazbě s okolím 

 Jsou externí; vznikají spotřebou výrobků, práci či služeb jiných výrobků 

 Z hlediska možnosti jejich detailnějšího rozčlenění v podniku jsou 

jednoduché. Nelze je rozlišit na jednodušší složky, z kterých se tyto náklady 

skládají. [8] 

Základní význam druhového členění nákladů spočívá v tom, že je informačním podkladem při 

zajištění proporcí, stability a rovnováhy mezi potřebou těchto zdrojů v podniku a vnějším 

okolím, které je schopno je poskytnout (od koho, kdy a jak zajistit materiál, externí výkony a 

služby apod.). Druhové členění se blíže nezabývá příčinou vynaložení nákladů, tj. jejich 

bezprostředním či zprostředkovaným vztahem k prováděným výkonům či činnostem. [5]  

3.3.2. Účelové členění nákladů 

Jednou z nejdůležitějších skupin rozhodovacích úloh jsou úlohy založené na kontrole 

hospodárnosti vynaložených nákladů. Jejich cílem je zjistit zda se v podniku náklady spoří 

nebo naopak překračují. Základem stanovení racionálního nákladového úkolu, se kterým, se 

kterým se poměřuje skutečná spotřeba nákladové složky, je účelové členění nákladů. [5] 

Účelový vztah nákladů lze charakterizovat na různé úrovní podrobnosti. V praktických 

řešeních, která stanovují nákladový úkol pro jednotlivé nákladové položky nebo jejich 

skupiny, probíhá strukturalizace účelového členění v několika úrovních. V první úrovni se 

náklady obvykle rozčlení do širokých okruhů různých hlavních a pomocných činností. 

V dalších úrovních se pak podrobněji člení např. podle technologických stupňů, procesů, 
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aktivit nebo jednotlivých operací. Obecnou zásadou je identifikovat věcného nositele, který 

vyvolává vznik nákladů a jehož intenzita je určující také pro jeho úroveň. [8] 

3.3.2.1. Náklady technologické a náklady na obsluhu a řízení 

Náklady technologické jsou náklady, které jsou přirozeně vyvolány nějakou technologií nebo 

s touto technologií nějakým způsobem účelově souvisí. Jedná se například o náklad na 

spotřebu materiálu určitého množství a kvality nebo i náklad, kterým jsou odpisy zařízení 

sloužícího k výrobě v rámci určité výrobní technologie. [7] 

Náklady na obsluhu řízení příslušné činnosti jsou náklady, které byly vynaloženy za účelem 

vytvoření, zajištění a udržení podmínek racionálního průběhu dané činnosti. Jedná se 

například o náklad na provoz budovy, mzdy řídících pracovníků. [8] 

Pro praktické využití při rozhodovacích procesech se toto členění jeví příliš obecně. Často je 

velice obtížné definovat, která nákladová položka souvisí bezprostředně s technologií a která 

položka je vyvolána obsluhou transformačního procesu jako celku. Na druhou stranu je toto 

rozdělení výchozím bodem pro určení nákladů ve vztahu k jednotce výkonu dané organizace. 

[7] 

3.3.2.2. Náklady jednicové a režijní 

Náklady jednicové jsou tou částí nákladů technologických, které nejenom že souvisí 

s technologickým procesem jako takovým, ale souvisí přímo s jednotkou prováděného 

výkonu, jakou je například jeden výrobek.  Na druhé straně, náklady režijní v sobě zahrnují 

náklady na obsluhu a řízení a tu část nákladů technologických, které nesouvisí s jednotkou 

výkonu, ale s technologickým procesem jako celkem. [7] 

3.3.3. Kalkulační členění nákladů 

Cílem kalkulačního členění nákladů je zjistit výši nákladů, připadajících na určitý výkon, tj. 

na určitý výrobek, práci nebo službu, a to na jejich kalkulační jednici (např. tunu, kus). Při 

tomto členění nákladů je třeba přiřadit všechny náklady příslušnému nositeli a zároveň 

přihlížet k možnosti početně technického přiřazení nákladů k příslušnému výkonu (hledisko 

přičitatelnosti). [6] 

Podle způsobů přiřazení nákladů na kalkulační jednici rozeznáváme dvě hlavní kategorie 

nákladů: 

 Přímé náklady – přímo souvisejí s určitým druhem výkonu 
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 Nepřímé náklady – souvisejí s více druhy výkonů a zabezpečují výrobu jako 

celek. 

Je zřejmé, že do přímých nákladů patří náklady jednicové a ty režijní náklady, které s určitým 

výrobkem přímo souvisejí. Do nepřímých nákladů patří ty režijní náklady, které jsou společné 

více druhům výrobků. [4] 

3.3.4. Členění nákladů podle závislosti na objemu výkonů 

Důležité místo v klasifikaci nákladů zaujímá jejich rozlišování na fixní (stálé) a variabilní 

(proměnné). Tradiční teorie nákladů vysvětlují tyto pojmy na základě výsledného chování 

nákladů a jejich vztahu ke konečné příčině jejich vzniku, obvykle vyjadřované objemem 

produkce. [6] 

Toto členění se začalo systematicky využívat ve dvacátých letech dvacátého století ve 

Spojených státech; jeho aplikace se často považuje za „přerod“ klasicky orientovaného 

nákladového účetnictví na účetnictví manažerské. To si totiž už nekladlo za cíl dávat „pouze“ 

odpovědi na otázky týkající se minulosti (například „Jaké byly skutečné náklady prodaných 

výrobků?“) nebo zajišťující srovnání skutečně dosažených výsledků se žádoucím stavem 

(„Jaké byly tyto skutečné náklady ve vztahu ke kalkulovaným nebo rozpočtovaným?“), ale 

začalo poskytovat také informace o alternativách budoucího vývoje („Jak se změní výše 

nákladů, výnosů a zisku, pokud zvýšíme objem výroby konkrétního výrobku o 15%?“). [8] 

3.3.4.1. Variabilní náklady 

Variabilní náklady se mohou obecně definovat jako náklady, jejichž výše se při změně 

objemu výkonů změní. Nejdůležitější složkou variabilních nákladů jsou tzv. proporcionální 

náklady; výše těchto nákladů se mění přímo úměrně s úrovní aktivity. Celkové proporcionální 

variabilní náklady mají lineární charakter; kdežto jednotkové variabilní náklady mají 

konstantní charakter. Příkladem proporcionálních variabilních nákladů může být úkolová 

mzda dělníků, spotřeba přímého materiálu nebo energie spotřebovaná k provozu strojů. Ne 

všechny variabilní náklady podniku budou mít striktně proporcionální charakter. V některých 

případech může nastat situace, kdy náklady rostou rychleji nebo pomaleji než objem 

produkce. Jestliže náklady rostou rychleji, než objem produkce hovoříme o tzv. 

nadproporcionálních nákladech.  V praxi se může jednat např. o mzdové náklady výrobních 

dělníků, kde při růstu objemu produkce je zaměstnavatel nucen zavádět noční a víkendové 

pracovní směny, při kterých budou jednotkové variabilní náklady, tedy hodinové tarify 
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dělníků, vyšší než při standardních denních směnách. Na druhé straně náklady, které rostou 

pomaleji než objem produkce, označujeme jako tzv. podproporcionální náklady. Jako příklad 

můžu uvést některé položky materiálových nákladů, kdy při růstu objemu výkonů a nákupu 

většího množství materiálu nám dodavatel může nabídnout množstevní slevy. [7] 

 

Obrázek 1: Celkové variabilní náklady [7] 

 

Obrázek 2: Jednotkové variabilní náklady [7] 

3.3.4.2. Fixní náklady 

Fixní náklady představují takové náklady, které zůstávají neměnné při různých úrovních 

aktivity firmy v průběhu určitého časového období. Těmito náklady mohou například být 

odpisy budov, leasing automobilů nebo mzdy manažerů podniku. Fixní náklady se 

charakterizují tím, že zatímco celkové fixní náklady zůstávají při různých úrovních aktivity 

podniku neměnné, jednotkové fixní náklady, tedy fixní náklady připadající na jednotku 

produkce, se s růstem objemu výkonu podniku snižují. [7] 

Při klasifikaci nákladových položek v podniku je zpravidla velmi obtížné rozdělit náklady na 

čistě variabilní a fixní. Kdybychom náklady podniku rozložili do elementárních položek, 
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podařilo by se nepravděpodobně v konečném důsledku náklady tímto způsobem klasifikovat, 

v praxi je ovšem takové rozdělení prakticky nemožné a zčásti i neúčelné. Velká část 

nákladových položek podniku bude vykazovat určitý smíšený charakter. Budou obsahovat 

variabilní i fixní složku. Náklady tohoto typu, jež v sobě obsahují jak fixní, tak variabilní 

prvek, označujeme jako tzv. smíšené náklady. Při aplikaci nákladů ve vztahu k objemu 

výkonů je nutné si uvědomit, že tato klasifikace může být provedena vždy pouze k určité 

časové periodě. Pokud si vezmeme jakoukoli položku fixních nákladů, v dostatečně dlouhém 

období většinou budeme moci výši této položky nějakým způsobem ovlivnit. V dlouhém 

časovém období několika let bude mít většina nákladů variabilní charakter. [7] 

 

Obrázek 3: Celkové jednotkové fixní náklady [7] 

 

Obrázek 4: Celkové fixní náklady 
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3.3.4.3.  Analýza bodu zvratu 

Bod zvratu zachycuje vztahy mezi náklady, spotřebitelskou poptávkou a ziskem. Napomáhá 

firmě určit, jaké množství produkce je pro něj výhodné vyrábět, popřípadě nabízet. Bod 

zvratu je v podstatě takový stav, kdy celkové tržby se rovnají celkovým nákladům. [6] 

Tato technika je založena na respektování podstatného rozdílu mezi fixními a variabilními 

náklady. Mezi položkami nákladů je mnoho takových, které lze krátkodobě jen obtížně 

ovlivnit nebo je nelze krátkodobě ovlivnit vůbec. Tyto položky nákladů jsou výsledkem 

určitých rozhodnutí dlouhodobější povahy. Přitom platí zásada, že čím je příslušné období 

kratší, tím větší je počet položek těchto nákladů a tím menší je možnost jejich ovlivnění. Jde o 

tzv. fixní náklady (např. nájemné, daně a poplatky placené různým organizacím). Tyto 

náklady jsou stejné v rámci určitých rozmezí, ač je objem či druh činnosti menší nebo větší. 

Útěchou je, že i když neklesají se sníženým objemem činností, zároveň také ale nerostou, 

když se objem činností zvýší. [5] 

V nejjednodušší formě je analýza bodu zvratu prováděna graficky na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 5: Bod zvratu [6] 

Výše uvedené grafické znázornění těchto veličin ukazuje, že zisk vzniká podniku teprve po 

přesáhnutí určité hranice objemu výroby – bodu zvratu, což znamená, že firma musí svými 

tržbami pokrýt jak fixní, tak i variabilní náklady. Bod zvratu odpovídá objemu výroby, při 

kterém se celkové náklady rovnají tržbám, firma nedosahuje ani zisku, ani ztráty. [6] 
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Tradiční analýza bodu zvratu vychází ze základních omezení: 

 produkce je stejnorodá 

 všechny náklady lze rozdělit na fixní a variabilní 

 variabilní náklady se vyvíjejí proporcionálně 

 fixní náklady jsou neměnné 

 cena výrobku je neměnná 

 výrobní proces je kontinuální [5] 

3.3.5.    Členění nákladů z hlediska rozhodovacích procesů 

Každá změna podmínek znamená narušení stávající uspořádanosti a vztahů mezi náklady a 

výkony. Neruší však tyto vztahy jako celek. Rozhodovací úlohy vycházejí ze změn výrobního 

nebo reprodukčního procesu musí proto oddělit náklady, které jsou touto změnou ovlivněné a 

které nikoliv. Toto členění nákladů je nutno respektovat při tvorbě předběžných kalkulací 

nákladů v oblasti zpracování podnikatelských  investičních záměrů, rozhodnutích o změnách 

výrobního programu, při technickém rozvoji výrobku atd. [5] 

3.3.5.1. Relevantní a irelevantní náklady 

Náklady relevantní jsou důležité z hlediska daného rozhodnutí, protože se při uskutečnění 

různých variant našeho rozhodnutí budou měnit. Kdežto náklady irelevantní nejsou důležité 

pro dané rozhodnutí, protože změna varianty neovlivňuje jejich výši. [8] 

3.3.5.2. Utopené náklady 

Jedná se o náklady, které byly v minulosti vynaloženy a které nemohou být změněny žádným 

rozhodnutím učiněným v budoucnosti. Pro utopené náklady jsou charakteristické následující 

souvislosti: 

 vynakládají se před zahájením výroby 

 jejich celkovou výši již nejde ovlivnit 

 jedinou možností jejich snížení je opačně působící investiční rozhodnutí 

 jedná se např. o odpisy fixních aktiv 

 je pro ně typický relativně vzdálený časový úsek mezi výdajem a vyjádřením 

nákladu [7] 
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3.3.5.3. Oportunitní náklady 

Oportunitní náklady, někdy se také nazývají náklady obětované příležitosti, nejsou v přesné 

výši účetnictvím evidovány, a mají tedy charakter implicitních nákladů. Představují hodnotu 

ušlého příjmu z alternativy, jejíž přijetí bylo akceptováním zvolené alternativy znemožněno. 

Jedná se o jakýsi ušlý zisk z rozhodnutí, které jsme nepřijali. [7] 

3.3.5.4. Náklady vázané k rozhodnutí 

Vázané náklady se zpravidla vymezují jako náklady, které na základě nynějších rozhodnutí 

vzniknou v budoucnosti. Dáváme je do souvislostí zejména s vývojem a konstrukčním, resp. 

technologickým řešením výrobků, které podstatným způsobem determinují budoucí úroveň 

nákladů při jejich výrobě. [8] 

3.3.5.5. Přírůstkové náklady 

Jsou náklady vyvolané přírůstkem objemu výroby. Zvláštní formou přírůstkových nákladů 

jsou tzv. náklady marginální (mezní, diferenciální, hraniční). Ty tvoří přírůstek nákladů 

vyvolaný přírůstkem výroby o jednu jednotku (teoreticky o nekonečně malý přírůstek). [9]
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4. Systém nakládání s radioaktivními odpady 

Dá se říci, že v České republice se začalo ve větší míře nakládat s radioaktivními odpady až 

po spuštění provozu prvních jaderných reaktorů ve výzkumném ústavu v Řeži u Prahy. Zde 

také v polovině 60. let došlo k výstavbě vůbec prvního zařízení pro zpracování a úpravu 

radioaktivních odpadů (Velké Zbytky, Malé Zbytky). S postupným rozšiřováním využívání 

zdrojů ionizujícího záření v průmyslu, výzkumu, zdravotnictví a následně také v energetice 

postupně množství produkovaných RAO rostlo.  

První úložiště nízko a středně aktivních radioaktivních odpadů v ČR bylo zprovozněno v roce 

1959 a bylo v provozu do roku 1964. Jednalo se úložiště Hostim. Dnes je toto úložiště 

uzavřeno a dochází pouze k monitorování jeho vlivu na životní prostředí. [10]V roce 1964 

bylo otevřeno úložiště pro nízko a středně aktivní odpady Richard u Litoměřic a následně 

v roce 1974 úložiště Bratrství u Jáchymova (toto úložiště je specifické tím, že slouží pro 

ukládání přírodních radionuklidů). V souvislosti s výstavbou jaderné elektrárny Dukovany 

bylo zřízeno úložiště pro jaderně-energetické radioaktivní odpady ÚRAO Dukovany. 

V současnosti jsou v ČR v provozu 3 úložiště nízko a středně aktivních odpadů, do nichž jsou 

ukládány nízko a středně aktivní radioaktivní odpady. Do ÚRAO Richard jsou navíc ukládány 

nízko a středně aktivní radioaktivní odpady, které nesplňují podmínky přijatelnosti, do režimu 

tzv. dlouhodobého skladování. Tyto odpady budou v budoucnu přemístěny do hlubinného 

úložiště, které je v plánu (Koncepce pro nakládání s radioaktivními odpady v ČR) zprovoznit 

v roce 2065.  

4.1. Správa úložišť radioaktivních odpadů 

Od roku 1997 byla správou radioaktivních odpadů v ČR pověřena Správa úložišť 

radioaktivních odpadů (SÚRAO), která byla zřízena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR 

jako státní organizace na základě atomového zákona (§ 26 zákona č. 18/1997 Sb. o mírovém 

využívání jaderné energie a ionizujícího záření). Od roku 2000 je SÚRAO ve smyslu § 51 

zákona č. 219/2000 Sb. organizační složkou státu.  

SÚRAO je mimo jiné odpovědná za provoz všech v současnosti otevřených úložišť 

radioaktivních odpadů v České republice. Mezi její významné povinnosti patří také projekt 

hlubinného úložiště pro konečné uložení vysoceaktivních odpadů a použitého jaderného 

paliva. 
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4.2.  Definice radioaktivních odpadů 

Abychom mohli nějakou látku, materiál nebo předmět prohlásit za RAO, je třeba, aby byly 

splněny tyto tři podmínky: Předně musí tyto látky obsahovat radionuklidy v takovém 

množství, že jsou překročeny zprošťovací úrovně. Zadruhé musí jít o látky, materiál nebo 

předměty nadále již nevyužitelné a zatřetí je jejich vlastník musí prohlásit za odpad.  

Za RAO může být prohlášeno i vyhořelé jaderné palivo. Podle české legislativy je vyhořelé 

palivo odpadem tehdy, je-li splněna třetí podmínka; v České republice jsou vlastníkem 

vyhořelého paliva provozovatelé jaderných reaktorů a jejich prohlášení je v tomto ohledu 

směrodatné. V souladu s § 24, odst. (2) atomového zákona se s vyhořelým jaderným palivem 

nakládá kromě jiného i jako s RAO až do doby, než je palivo prohlášeno za odpad. [11] 

4.3. Třídění RAO 

MAAE (mezinárodní agentura pro atomovou energii) vydala v roce 1994 doporučující 

dokument pro třídění (klasifikaci) RAO – viz Tabulka 1. 

Tabulka 1: Klasifikace radioaktivních odpadů podle doporučení Mezinárodní agentury pro 

atomovou energii [12] 

 

Kategorie Charakteristika Doporučený typ úložiště 

1. Odpady potenciálně uváděné do 

životního prostředí 

Roční dávka připadající na vrub 

ozáření jednotlivce z obyvatelstva 

musí být nižší nebo rovna 

efektivní dávce 0.01 mSv 

Žádné omezení 

2. nízko a středně aktivní odpad Aktivita radionuklidů je natolik 

nízká, že při jejich ukládání není 

nutno brát v úvahu vznik 

rozpadového tepla 

Přípovrchové 

   2a. nízko a středně aktivní 

odpady dlouhodobé 

 

 

 

   2b. nízko a středně aktivní 

odpady dlouhodobé 

 

Obsahují radionuklidy o poločasu 

přeměny menším než 30 let a 

měrná aktivita dlouhodobých 

nuklidů nepřesahuje 4,000 Bq/g 

v jednotlivé obalové jednotce, 

resp. 400 Bq/g jako průměr pro 

celé úložiště 

přípovrchové 

měrná aktivita dlouhodobých 

radionuklidů přesahuje limity 

uvedené v 2a 

Hlubinné 

3. vysoce aktivní odpad Aktivita radionuklidů je tak 

vysoká, že při jejich ukládání je 

třeba brát v úvahu vznik 

přeměnného tepla. Hranicí je 

hodnota tepelného výkonu 

2kW/m3 

Hlubinné 
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V České republice je třídění RAO stanoveno vyhláškou č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, 

ve znění vyhl. 499/2005 Sb. Dle této vyhlášky jsou [13]: 

„radioaktivní odpady nebo jejich směsi s jinými látkami tříděny podle použitých způsobů 

zpracování a úpravy.  Třídění se provádí podle fyzikálních a chemických vlastností. 

Radioaktivní odpady se rozlišují na plynné, kapalné a pevné. Pevné radioaktivní odpady se 

klasifikují do tří základních kategorií, a to na přechodné, nízko a středně aktivní a 

vysokoaktivní. Přechodné radioaktivní odpady jsou takové odpady, které po dlouhodobém 

skladování (maximálně 5 let) vykazují radioaktivitu nižší, než jsou uvolňovací úrovně.  

Vysokoaktivními radioaktivními odpady jsou odpady, u kterých musí být při jejich skladování 

a ukládání zohledněno uvolňování tepla z rozpadu radionuklidů v nich obsažených.  Ostatní 

radioaktivní odpady se klasifikují jako nízko a středně aktivní radioaktivní odpad. Nízko a 

středně aktivní radioaktivní odpad se dělí na dvě podskupiny, a to  na  krátkodobé, u nichž 

poločas obsažených radionuklidů je menší než 30 let (včetně Cs-137) a u nichž je omezena 

hmotnostní aktivita dlouhodobých alfa zářičů (v jednotlivém obalovém souboru maximálně 

4000 kBq/kg a střední hodnotě 400  kBq/kg  v celkovém objemu odpadů vyprodukovaných za 

kalendářní rok), a na dlouhodobé odpady,  kterými  jsou  ty  odpady,  které  nepatří  do 

podskupiny krátkodobých radioaktivních odpadů.“ 

4.4.    Popis koloběhu života RAO 

Do ÚRAO je nutné ukládat radioaktivní odpady ve formě, která splňuje Limity a podmínky 

bezpečného provozu ÚRAO – Podmínky přijatelnosti. Radioaktivní odpady však po svém 

vzniku v takovéto formě nikdy nejsou. Proto je zapotřebí je do této formy upravit. Úpravou 

radioaktivních odpadů se dle vyhl. o radiační ochraně myslí [13]: 

„změna jejich fyzikálních nebo chemických vlastností, popřípadě vpravení do vhodného obalu 

tak, aby byla zajištěna jejich bezpečná přeprava, skladování a uložení. Úprava radioaktivních 

odpadů obvykle zahrnuje zpevňování radioaktivních odpadů a jejich vpravení do obalových 

souborů“ 

 

Vzhledem k požadavkům vyhlášky o radiační ochraně o minimalizaci radioaktivních odpadů, 

měl by být každý odpad před jeho finální úpravou vhodně zpracován.  
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„Zpracování radioaktivních odpadů znamená, že využitelné látky se v co největší možné míře 

oddělují a vracejí k opětnému použití tak, aby množství zbylých odpadů a radioaktivních 

odpadů bylo co nejmenší.“ 

Výše uvedené činnosti (třídění, zpracování, úprava) jsou z hlediska nakládání s RAO klíčové. 

Existují však i jiné procesy, kterými RAO v průběhu svého života prochází. Níže jsou 

seřazeny všechny procesy, kterými RAO prochází: 

 shromažďování – probíhá u původce RAO na předem určená místa a již při 

shromažďování probíhá třídění.  

 třídění – třídit odpad je povinností každého původce. RAO třídíme podle 

fyzikálních a chemických vlastností na skupenství plynné, kapalné a pevné. 

Dále odpady třídíme podle jejich aktivity (přechodné, nízkoaktivní, 

středněaktivní, a vysokoaktivní) – viz výše kap. 4.3. 

 zpracování – Při zpracování RAO se využitelné látky v co největší možné 

míře a vrací k opětnému použití tak, aby množství zbylých odpadů bylo co 

nejmenší. 

 úprava – obvykle zahrnuje zpevňování RAO a jejich vpravení do obalových 

souborů (sudů objemu 200 nebo 216 litrů) 

 skladování – požadavky na skladovací zařízení se liší podle potřeb, které ke 

skladování vedou, dále pak podle typů odpadů a fáze nakládání s nimi. Sklady 

jsou velkou většinou zřizovány jako inženýrské povrchové stavby, v některých 

případech – jedná-li se o vysoce aktivní odpady a vyhořelé palivo – také 

podzemní. Podzemní sklady jsou chráněny před vnějšími vlivy daleko účinněji 

než sklady povrchové, např. před pádem letadla nebo diverzní akcí. Podzemní 

struktura zároveň tvoří přírodní ochranu pro případ jakékoliv nehody. Součástí 

skladu je vždy monitorovací zařízení ke kontrole dávkových příkonů i úniku 

radionuklidů a plynů. [11] 

 ukládání -  ukládat lze takové odpady, které splňují podmínky přijatelnosti pro 

dané úložiště. Pro nízko a středně aktivní odpady jsou v ČR určena 

přípovrchová úložiště Dukovany, Richard a Bratrství. Pro vysoce aktivní 

odpady a vyhořelé palivo jsou dle mezinárodního měřítka nejreálnější volbou 

uložení v hlubinném úložišti. Cílem hlubinného ukládání vysokoaktivních 

odpadů a vyhořelého paliva je zajistit trvalou izolaci těchto materiálu, od 

životního prostředí bez úmyslů jejich vyjmutí. 
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Významné procesy z životního cyklu RAO jsou shrnuty na následujícím schématu. 

 

Obrázek 6: Schéma koloběhu života RAO (jaderně-energetické vs. institucionální) 

 

4.5. Producenti RAO 

Jak vyplývá z výše uvedeného schématu, dělíme producenty RAO v ČR do dvou skupin: 

 institucionální radioaktivní odpady 

 odpady s jaderných elektráren 

4.5.1. Institucionální RAO                                                                

Zhruba pětina celkového množství RAO v České republice jsou odpady vzniklé 

v institucionální sféře (vývoj a výzkum, průmysl, zdravotnictví atd.). Největším producentem 

těchto odpadů je společnost ÚJV Řež, a. s., která produkuje přibližně 60%, z celkového 
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množství tohoto typu odpadů. Odpady z této oblasti mají velice pestrý charakter vzhledem 

k počtu producentů a rozsahu jejich činností. Důsledkem toho je zvýšena pracnost a časová a 

ekonomická náročnost nakládání s institucionálními RAO. Stoupají také náklady na zajištění 

bezpečného provozu pracovišť pro nakládání s těmito odpady, roste i cena za uložení na 

specializovaných úložištích. Z tohoto důvodu se snižuje počet producentu RAO, kteří 

zastavují činnosti spojené se vznikem RAO -  nebo pokud je to možné – přecházejí na 

technologii nebo metodu, která nevyužívá zdroje ionizujícího záření. [14] Tento typ odpadů 

vzniká při použití přírodních i uměle připravených radioizotopů. Setkáváme se s nim v mnoha 

hospodářských odvětvích v průmyslu, lékařství a dalších oborech. Z hlediska nakládání a 

dozoru nad nimi jsou všeobecně povazovány za nejvíce rizikovou skupinu RAO. Je to dáno 

tím, že jsou rozptýleny po celém území na několika stech pracovištích, na rozdíl od odpadu 

z JE a zařízení nebo odpadů z těžby a zpracování uranu, které vznikají v omezeném a 

důsledně kontrolovaném počtu průmyslových zařízení. Objem vyprodukovaných 

institucionálních RAO v ČR činí v posledních letech asi 70 m
3 

(350 sudů uložených úložiště) 

za rok. 

 

Obrázek 7: Rozdělení institucionálních RAO podle druhu a původu [15] 

4.5.2. RAO z jaderných elektráren 

Radioaktivní odpady vznikají v jaderné energetice v podstatě v průběhu celého palivového 

cyklu – od vytěžení uranové rudy až po likvidaci elektrárny na konci její životnosti. Při 

provozu JE vznikají vedle vysoce aktivního vyhořelého paliva také nízko aktivní a středně 

aktivní plynné, kapalné a plynné RAO. V České republice se nacházejí dvě JE, které 

provozují celkem šest jaderných reaktorů. JE Dukovany (dále jen EDU) provozuje čtyři bloky 

VVER 440 s tlakovodními reaktory typu V 213. JE Temelín (dále jen ETE) je vybavena 

dvěma bloky VVER – 1000 s tlakovodními reaktory typu V320, každý o elektrickém výkonu 

1000 MW. Obě JE jsou provozovány společností ČEZ a.s.  
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4.5.2.1. Použité jaderné palivo 

Jaderná elektrárna používá jako zdroj energie štěpnou reakci. Tato reakce probíhá v aktivní 

zóně v tzv. palivových kazetách, v nichž je obsažena směs U
238

O2 a U
235

O2 (množství izotopu 

235 se nazývá obecně obohacením). V průběhu štěpné reakce dochází ke vzniku více než 

1700 různých izotopů chemických prvků. Řada z nich je vysoce radioaktivní. Jakmile palivo 

již nemůže být dále používáno, je z aktivní zóny vyvezeno a převezeno do bazénu s použitým 

jaderným palivem, kde je po několik let chlazeno, než je vloženo do skladovacích kontejnerů 

CASTOR. Ty jsou v ČR skladovány v prostorách jaderné elektrárny Dukovany, resp. 

Temelín. Koncepce pro nakládání s RAO v ČR počítá s konečným uložením vysoceaktivního 

použitého jaderného paliva do hlubinného úložiště, jehož zprovoznění se předpokládá v roce 

2065. [16] 

Obecně lze konstatovat, že použité palivo z jaderné elektrárny tvoří méně než 1% objemu 

všech radioaktivních odpadů, avšak je v něm zkoncentrováno přes 90% veškeré radioaktivity. 

Pro představu, obě české JE během celé doby svého provozu vyprodukují celkem cca 3000 

tun použitého jaderného paliva. 

 

Obrázek 8: Kontejnery Castor 440/84 v meziskladu Dukovany 
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4.5.2.2. Nízko a středně aktivní RAO 

Nízko a středně aktivní RAO vznikají za provozu JE v důsledku úniku štěpných produktů 

z paliva nebo v důsledku neutronové aktivace materiálů a médií v aktivní zóně reaktoru. 

Štěpné a aktivační produkty z chladiva primárního okruhu kontaminují dále různá plynná, 

kapalná média a pevné materiály. 

Kapalné RAO vznikají při čištění primárního chladiva, bazénu pro skladování vyhořelého 

paliva, drenážních vod, oplachových vod apod. Vznikají také při údržbě. [17] 

Plynné RAO jsou v podstatě vzdušiny z aktivních technologických okruhů nebo z místnosti 

kontrolovaného pásma JE, kontaminované radioaktivními plyny a aerosoly, jejichž 

předpokládaná aktivita nedovoluje nekontrolované vypuštění do vnější atmosféry. Největším 

původcem aktivity plynných RAO je odvzdušnění odplyňovače vody primárního okruhu. 

Pevný RAO vzniká v závislosti na provozním režimu reaktoru, a to zejména během 

pravidelných odstávek, při údržbářských a úklidových pracích, dekontaminaci zařízení apod. 

Zdrojem kontaminace různých předmětů (oděvů, ochranných pomůcek atd.) je kontakt 

s aktivními médii – především vodou primární části JE, často zprostředkovaný depozitem 

kontaminace na zařízeních. 

4.6.  Zpracování a úprava RAO 

Jak již bylo výše uvedeno, nízko a středně aktivní odpady není možné umístit do úložiště 

v takovém stavu, v jakém vznikly. Je třeba je patřičným způsobem zpracovat a upravit do 

formy splňující požadované vlastnosti dané podmínkami přijatelnosti daného úložiště. [18] 

4.6.1. Zpracování RAO 

Cílem zpracování RAO je snižování jejich objemu, odstraňování radionuklidů z odpadů a 

případně i dosažení změny jejich složení, jestliže to sníží konečný objem, respektive usnadní 

následující úpravu odpadů. [11] 

Některé typy odpadů před konečným zneškodněním není potřeba žádnou formou zpracovat. 

Lze je zařadit do tří skupin: 

 odpady kontaminované pouze krátkodobými radionuklidy, bývají to většinou 

odpady používané při lékařských aplikacích (tyto odpady se nazývají 

přechodné a způsob jejich likvidace spočívá v dlouhodobém skladování a 

následném uvolnění do životního prostředí). 



23 

 

 odpady obsahující velmi nízké aktivity radionuklidů pod hodnotami, které 

umožňují jejich uvolňování do životního prostředí. 

 pevné odpady, které se ukládají bez úpravy nebo které se vloží pouze do obalu 

umožňujícího jejich transport. 

4.6.1.1. Zpracování kapalných RAO 

Hlavním cílem zpracování kapalných RAO je takové snížení obsahu radionuklidů, aby bylo 

možné převážnou část těchto odpadů buď bezpečně vypustit do životního prostředí, nebo 

důležité složky z nich znovu použít. [17] Pro zpracování RAO se používají čtyři hlavní 

technologické postupy (existují i jiné, ale zde nejsou, vzhledem k tématu práce, uvedeny): 

 odpařování přebytečné vody – Tepelná úprava je vždy ekonomicky náročná, 

v případě odpařování je však dostatečným důvodem pro jeho široké použití 

univerzálnost procesu a jeho vysoký dekontaminační faktor a faktor objemové 

redukce.  

 chemické sražení – Tento postup je založen na srážení nebo spolusrážení 

některých složek roztoku, popřípadě na sorpci složek roztoku na vytvořenou 

sraženinu. [11] 

 oddělení pevných částeček – S pomocí filtrů a odstředivek se z kapalných 

RAO odstraňují pevné částice.  

 iontová výměna – K čištění vody primárního a sekundárního okruhu reaktorů, 

vody z bazénu pro skladování vyhořelého paliva a kondenzátu z odparek se 

používá tzv. metoda výměny iontů. Iontoměničové filtry (organické, nebo 

anorganické) účinně zachytávají radionuklidy. Když se nasytí, je možné je buď 

regenerovat, nebo zpracovat jako RAO. [17] 

4.6.1.2. Zpracování pevných RAO 

Hlavním cílem zpracování pevných RAO je rovněž snížení jejich objemu. Jako příklad 

procesů zpracování pevných RAO poslouží následující: 

 lisování – Nejpoužívanější technikou je nízkotlaké lisování. Touto technikou je 

možné zmenšit objem odpadů přibližně 5krát. Vysokotlaké lisování docílí ještě 

podstatnějšího zmenšení objemu. Lisováním se sice zmenšuje objem odpadů, 

ale nemění se tím jeho vlastnosti. 
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 spalování – 50 – 80 % pevných RAO lze považovat za spalitelné. Spalování 

má tu výhodu, že se kromě významného snížení objemu získá homogenní 

konečný produkt ve formě popela, který může být bez dalšího zpracování 

uložen do kontejnerů určených ker skladování a konečnému uložení. [17] 

 Fragmentace je jakékoli mechanické dělení pevných celků za tvorby menších 

fragmentů. Pro fragmentaci se používá řada technologií, které jsou známé i 

z běžného průmyslového použití, např. mechanické rozbrušování, hydraulické 

nůžky, řezání diamantovým lanem nebo diamantovými kotouči, atp. 

 Dekontaminace je hojně používanou metodou pro snižování objemu pevných 

RAO (pozn.: za dekontaminaci lze považovat také některé procesy pro 

zpracování kapalných RAO, jako např. iontovou výměnu, apod.). Mezi 

dekontaminační metody používané pro dekontaminaci pevných RAO patří 

například ultrazvuková dekontaminace, elektrolytická dekontaminace, 

chemická dekontaminace za použití pěn, gelů a jiných chemikálií, atd. 

V následujícím grafu je pro představu znázorněno množství institucionálních RAO, které byly 

zpracovány v ÚJV Řež, a.s. v období 2004 – 2010. 

 

Obrázek 9: Graf objemu zpracovaných institucionálních RAO v letech 2004 – 2010 [19] 
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4.6.2. Úprava RAO 

Před konečným uložením musí být odpady převedeny do formy, jež je požadována pro jejich 

umisťování do úložiště. Zároveň musí výsledný produkt splňovat požadavky na přepravu 

odpadů a jejich skladování před uložením. Úpravou je myšleno zejména zpevňování 

kapalných RAO a zpevňování pevných RAO ztužidlem a jejich vložení do obalu, s nimž 

budou ukládány, pokud se tak již nestalo během jejich zpracování. Takto zpevněné RAO 

mohou být umístěny ještě do dalšího obalového souboru. [11] 

4.6.2.1. Úprava nízko a středně aktivních odpadů 

Různé druhy nezpracovaných odpadních materiálů nebo koncentrátů musí být zpevňovány, 

aby je bylo možno bezpečně dopravovat, skladovat resp. uložit. Charakteristiky jednotlivých 

technologií zpevnění jsou uvedeny v následujícím textu: 

 bituminace – Je způsob zneškodňování kapalných RAO. Metoda spočívá 

v odpaření kapaliny a rozmíchání suchého zbytku s roztaveným bitumenem. 

Bitumen je organická látka podobá asfaltu. Výhody této metody jsou 

v objemové redukci výsledného produktu. Nevýhodou je hořlavost bitumenu, 

vyšší investiční náklady na zařízení a vyšší náročnost na obsluhu zařízení. 

 cementace – Je taktéž způsob zneškodňování kapalných RAO. Tato metoda je 

založena na vázání vody, obsažené v kapalných RAO, cementem. Kapalný 

RAO se používá jako záměsová kapalina k výrobě betonových bloků. Výhody 

metody jsou v nehořlavosti výsledného produktu, nízké energetické náročnosti 

procesu a jednoduché technologii. Nevýhodou je významné zvětšení objemu 

výsledného produktu. 

 polymerace – Je tzv. zabudování RAO do umělých hmot, jako jsou polyester, 

vinylester nebo epoxidová pryskyřice. Jejich použití je však nesrovnatelně 

nákladnější než a vyžaduje relativně složitá zařízení. Proto se tento proces 

používá jen tam kde je zpevnění do bitumenu nebo cementu technicky 

nevhodné.  

 vitrifikace – Metoda spočívá ve výrobě speciálních skel nebo sklokeramiky 

z kapalného RAO a sklovitých materiálů při teplotě 900 až 1200 °C. Výhodou 

metody je velmi nízká vyluhovatelnost a vysoká objemová redukce výsledného 

produktu.  
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V České republice jsou pro úpravu RAO používány technologie cementace a bitumenace, 

která je používána především pro fixaci kapalných RAO vznikajících z provozu jaderných 

elektráren.  

Investiční náklady na zařízení pro úpravu RAO se mohou v závislosti na uvažované 

technologii lišit až o několik řádů. Například jednoduchá cementace může stát cca 15 mil. Kč, 

vitrifikace metodou studený kelímek až 100 mil. Kč. Platí obecná zásada, že čím je 

technologie složitější tím jsou: 

 vyšší investiční náklady 

 delší doba realizace 

 dražší provoz i údržba 

U vysokoteplotních technologií je nutno počítat s vysokými náklady na provozní energie. 

Vynaložené náklady jsou kompenzovány úsporami nákladů na uložení RAO.  

4.7.   Úložiště RAO 

Ukládat lze jen ty RAO, které splňují podmínky přijatelnosti pro dané úložiště.  Pro nízko a 

středně aktivní odpady jsou v ČR určená přípovrchová úložiště Richard, Bratrství a 

Dukovany. Odpady byly také dříve ukládány i do dnes již zavřeného úložiště Hostim.  

V souladu s Atomovým zákonem je za provoz všech úložišť v ČR odpovědná SÚRAO, která 

také nese veškeré náklady s ním spojené. Tyto náklady dále účtuje na vrub tzv. jaderného 

účtu, do něhož přispívají všichni původci RAO v ČR (nejvyšší mírou přispívá do jaderného 

účtu společnost ČEZ, a.s.). Finanční prostředky shromážděné na jaderném účtu mají sloužit 

mimo jiné také na pokrytí nákladu pro výstavbu budoucího hlubinného úložiště pro ukládání 

použitého jaderného paliva a vysoce radioaktivních odpadů.  

4.7.1. ÚRAO Dukovany 

ÚRAO Dukovany bylo vybudováno v areálu JE Dukovany pro ukládání upravených RAO 

z jaderné energetiky. V trvalém provozu je od roku 1995. Celkový objem prostor 55 000 m
3
 

(asi 180 000 sudů o objemu 200 l) je dostatečný k přijetí všech RAO z JE Dukovany i 

Temelín, které splní podmínky přijatelnosti pro uložení, a to i v případě prodloužení jejich 

životnosti na 40 let. [20] 
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4.7.1.1. Množství a forma uloženého RAO v roce 2013 

V roce 2013 bylo uloženo celkem 1774 ks obalových souborů s RAO. Jednalo se především o 

sudy o objemu 200 l. V následujícím grafu je uvedeno množství uloženého RAO v letech 

2007 – 2011. [21] 

 

Obrázek 10: Množství uloženého RAO v letech 2007 – 2013 [22] 

 

4.7.2. ÚRAO Richard 

ÚRAO Richard je vybudováno v komplexu bývalého vápencového dolu Richard II ( 

v podzemí vrchu Bídnice – 70 m pod povrchem). Od roku 1964 se v něm ukládají nebo 

skladují (pozn.: skladování je zvláštní režim, v němž se v úložišti Richard nacházejí RAO, 

které nesplňují podmínky přijatelnosti k uložení – jedná se především o nízko a středně aktivní 

odpady s dlouhodobým charakterem radionuklidů) zejména institucionální RAO. Celkový 

objem upravených podzemních prostor přesahuje 17 000 m
3
, kapacita pro ukládání odpadu je 

přibližně poloviční, zbytek tvoří obslužné chodby. [20] 

4.7.2.1. Množství uloženého RAO v roce 2013 

V roce 2013 bylo do ÚRAO Richard přijato 342 jednotek k uložení o celkovém objemu 68,4 

m
3
. Všechny tyto jednotky měly jednoho původce a to Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. 

[21] 
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4.7.3. ÚRAO Bratrství 

Úložiště vzniklo adaptací těžní štoly bývalého uranového dolu, kde bylo pro ukládání 

upraveno 5 komor o celkovém objemu necelých 1200 m
3
. Bylo uvedeno do provozu v roce 

1974. Důl je situován ve zvodněném krystaliniku, a proto je v okolí úložných prostor 

vybudován drenážní systém s centrální retenční jímkou a průběžnými retenčními jímkami. 

Odváděné vody jsou monitorovány. Toto úložiště je výhradně určeno k přijetí odpadů 

obsahujících přírodní radionuklidy. [20] 

4.7.3.1.  Přehled uložených RAO v letech 2001 až 2011 

V letech 2001 až 2011 bylo do ÚRAO Bratrství přijato celkem 370 jednotek k uložení o 

celkovém objemu 74m
3
. Největším původcem byla společnost Ústav jaderného výzkumu Řež 

a.s., která zde v tomto mezidobí uložila celkem 193 jednotek o celkovém objemu 38,6 m
3
. 

4.7.4. Hlubinné úložiště 

Hlubinné úložiště je místo, kde má být natrvalo uloženo vyhořelé jaderné palivo a v menší 

míře také vysoce aktivní odpady vznikající v jaderné energetice, výzkumu, průmyslu a 

zdravotnictví.  

V ČR se počítá s jeho umístěním ve vhodném žulovém masivu zhruba 500 metrů pod 

zemským povrchem. Výstavba by podle plánu měla být zahájena v roce 2050. Do té doby  

budou pokračovat již započaté výzkumné, průzkumné a projektové práce a také dialog 

s veřejností související s vyhledáváním vhodné lokality pro umístění úložiště a s přípravou 

jeho výstavby. [23] 

4.7.4.1. Výběr lokalit pro hlubinné úložiště 

Práce na výběru vhodných lokalit pro umístění hlubinného úložiště byly prováděny již od 

roku 1992. Na základě celkového posouzení lokalit bylo pro další etapy vybráno šest relativně 

vhodných lokalit. Jsou jimi lokality pracovně označené Čertovka (Lubenec, Blatno, Ústecký 

kraj), Březový potok (Pačejov, Chanovice, Plzeňský kraj), Magdaléna (Jístebnice, Vlksice, 

Jihočeský kraj), Čihadlo (Pluhův Žďár, Lodheřov, Jihočeský kraj), Hrádek (Nový Rychnov, 

Rohozná, Vysočina), a Horka (Budišov, Oslavička, Vysočina).  Na uvedených lokalitách pak 

byla v roce 2003 provedena základní geofyzikální měření, která umožnila zúžit plošný rozsah 

pro provedení podrobných geologických průzkumů. SÚRAO pozastavila do roku 2009 

geologické práce v lokalitách kvůli odmítavému postoji veřejnosti. Dále byly posuzovány 
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lokality vojenských újezdů, kde jsou vhodné geologické podmínky. Jedná se o vojenský újezd 

Boletice a zvažována je i lokalita v Dolní Rožínce (Kraví Hora). Počítá se s tím, že do roku 

2015 bude výběr zúžen na dvě nejvhodnější lokality. [24] 
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5. Ekonomika systému nakládání s RAO v ČR 

V předchozích kapitolách byl stručně shrnut systém pro nakládání s radioaktivními odpady 

v České republice. Cílem této práce je ekonomika výše popsaného systému. V České 

republice je nakládání s RAO zajišťováno jednak soukromými subjekty, které se zaměřují na 

přepravu, třídění, charakterizaci, zpracování a úpravu RAO do formy vhodné k uložení do 

úložišť RAO. Provozem úložišť RAO je pověřena SÚRAO, která zajišťuje zejména konečné 

uložení RAO, budoucí úpravu a uložení použitého jaderného paliva. 

5.1. Náklady spojené s přípravou RAO k uložení 

Náklady na činnosti spojené s nakládáním s RAO až do formy, kdy je vhodný k uložení jsou 

v plné výši hrazeny původci RAO. Přípravou k uložení se zde myslí všechny činnosti 

související s nakládáním s RAO až po jeho úpravu včetně transportu na úložiště RAO.  

5.1.1. Institucionální RAO 

V případě institucionálních RAO hradí původci za přepravu, charakterizaci, třídění, 

skladování, zpracování a úpravu RAO specializovaným firmám. V České republice existuje 

několik společností zabývajících se touto problematikou, avšak pouze ÚJV Řež, a.s., 

konkrétně jeho oddělení Centrum nakládání s radioaktivními odpady, poskytuje v tomto 

směru komplexní služby, tj. je schopno poradit si s jakýmkoli RAO, který v rámci 

institucionální sféry v ČR vzniká. Mezi další společnosti, které se zpracováním a úpravou 

zabývají, resp. mají k této činnosti povolení dle Atomového zákona, patří například VF, a.s.  

Přibližné ceny za zpracování a úpravu nejběžnějších pevných a kapalných institucionálních 

RAO v roce 2013, jak byly účtovány společností ÚJV Řež, a.s., jsou uvedeny v tabulce č. 2 

[25] 

Tabulka 2: Sazby za likvidaci pevných a kapalných RAO v ÚJV Řež, a.s. v roce 2013 

Typ RAO Cena za litr 

Pevné RAO - uložení cca 410 Kč 

Kapalné RAO cca 70 Kč 

Kromě cen uvedených v tabulce jsou stanovovány zvláštní ceny za likvidace nestandardních 

radioaktivních odpadů, jako například uzavřených radionuklidových zářičů, jaderných 

materiálů, kapalných výšeaktivních RAO, organických RAO, nebo pevných RAO určených 

ke skladování.  
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Ve všech cenách, které jsou specializovanými společnostmi koncovým zákazníkům 

(producentům) účtovány, je již zahrnut poplatek za konečné uložení RAO v úložišti (tzv. 

odvod na Atomový účet – viz dále). Poplatek za uložení RAO do ÚRAO činí 40 – 60 % 

z celkové ceny za likvidaci RAO.  

Jedinou výjimkou z hlediska plateb za zneškodnění RAO institucionálního původu jsou tzv. 

záchyty. Jedná se o RAO, které byly nalezeny jako bezprizorní, např. na skládkách 

komunálního odpadu, ve spalovnách, v kovošrotech, atp. a jejich původce je tedy neznámý. 

Ačkoliv dle právního řádu ČR je takovýto původce hledán Policií ČR a v případě jeho 

dopadení je za náklady za zneškodnění svých RAO odpovědný, v takřka všech případech se 

původce nalézt nepodaří a náklady za zneškodnění RAO jsou hrazeny SÚRAO, potažmo tedy 

Atomovým účtem.  

5.1.2. Jaderně-energetické RAO  

Jaderně-energetické RAO dnes vznikají v ČR pouze v jaderných elektrárnách provozovaných 

společností ČEZ, a.s. S tímto typem RAO je také nakládáno v prostorách jaderných 

elektráren. Nakládání s RAO si zajišťuje společnost ČEZ, a.s. na svých zařízeních, nebo 

subdodavatelsky, jako například v případě fixace kontaminovaných kalů a iontoměničů, nebo 

zpracování RAO na bitumenační odparce, či uvolňování RAO na zařízení MERLIN.  

Platby subdodavatelům nezahrnují platbu za konečné uložení RAO do úložiště, tj. odvod na 

jaderný účet.  

5.2. Náklady na konečné uložení RAO 

Za provoz úložišť RAO je zodpovědná SÚRAO. Náklady na provoz a uzavření existujících 

úložišť hradí SÚRAO z prostředků jaderného účtu. Původci radioaktivních odpadů převádějí 

na jaderný účet finanční prostředky ve formě tzv. odvodů. Odvody se liší v závislosti na typu 

původce. 

Výše odvodů je stanovena nařízením vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a 

způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku 

obcím a pravidla jeho poskytování, v aktuálním znění novelizovaném v roce 2012.  

Podle typu původce jsou odvody hrazeny v různé výši. 
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5.2.1. Odvody placené původci radioaktivních odpadů z jaderných reaktorů 

Původci radioaktivních odpadů provozující jaderný reaktor se dělí do dvou skupin: 

 Původci provozující jaderné elektrárny 

 Původci provozující výzkumný jaderný reaktor 

Základem odvodu placeného původci radioaktivních odpadů provozujícími jaderné elektrárny 

je roční výroba elektrické energie měřená na svorkách generátoru. Sazba odvodu činí 50 Kč 

za každou megawatthodinu ze základu odvodu. Takovýmto původcem je společnost ČEZ, a.s. 

Základem odvodu placeného původci radioaktivních odpadů provozujícími výzkumné jaderné 

reaktory s odvodem tepla vyšším než 0,1 megawatthodiny je roční výroba tepelné energie. 

Sazba odvodu činí 15 Kč za každou tepelnou megawatthodinu ze základu odvodu. Těmito 

původci jsou v ČR Centrum výzkumu Řež, s.r.o. provozující výzkumný reaktor LVR-15 a 

LR-0 a ČVUT v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, provozující školní reaktoru 

VR-0, neboli Vrabec. 

5.2.2. Odvody placené původci malého množství radioaktivních odpadů 

Tyto odvody hradí všichni původci neuvedení v předchozí kapitole. Výše uvedeným 

nařízením vlády je stanoven odvod ve výši 15 360 Kč za jednu standardní ukládací jednotku o 

obsahu 216 l (dále jen „sud“), splňující ke dni převzetí podmínky přijatelnosti k uložení 

radioaktivních odpadů stanovené Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a ve výši 17 140 

Kč za jeden sud, nesplňující ke dni převzetí podmínky přijatelnosti k uložení radioaktivních 

odpadů stanovené Úřadem, ale splňující podmínky k jeho skladování. Výše uvedené sazby 

byly platné k roku vydání uvedeného vládního nařízení. Jejich výše každoročně roste o 6 %. 

Proto na každý rok vydává SÚRAO dokument „Sazby odvodů za ukládání NAO/SAO“, 

kterým stanovuje výši odvodů pro institucionální původce na daný rok. V roce 2014 jsou 

platné následující sazby: 

 Sazba odvodu za převzetí standardní jednotky upravených RAO k uložení: 29 157 Kč 

 Sazba odvodu za p řevzetí standardní jednotky upravených RAO, které nesplňují 

podmínky přijatelnosti k uložení, avšak spl ňují podmínky přijatelnosti ke skladování: 

32 536 Kč 

V tomto dokumentu je také uvedena metodika pro výpočet odvodu za uložení nestandardní 

jednotky a také sazby za uložení kusových RAO, jako například ozařovacích hlavic Chisobalt, 

apod. 
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Obrázek 11: Schématické znázornění současné praxe plateb za nakládání a konečné 

uložení RAO 

5.3. Jaderný účet 

Podle atomového zákona je jaderný účet součásti účtů státních finančních aktiv, je 

zúročitelný, má stanovený rozsah příjmu a výdajů a je veden u České národní banky. Od roku 

1997, kdy byl jaderný účet zřízen, se na tomto účtu kumulují příjmy, zejména odvody od 

původců RAO.  

5.3.1. Příjmy jaderného účtu 

Příjmy jaderného účtu tvoří: 

 odvody od původců RAO 

 úrokové výnosy z finančního investování 
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 příjmy od SÚRAO (příjmy z činností SÚRAO, vratky nespotřebovaných 

prostředků) 

 jistiny při ukončení investování 

Hospodaření s finančními prostředky jaderného účtu je prováděno na základě vládou 

schváleného plánu práce, výši a způsob odvodu stanovuje vláda svými nařízeními. Správu 

odvodů na jaderný účet zajišťuje SÚRAO. 

Podstatná část plateb na jaderný účet má pokrýt náklady na činnosti, které budou probíhat 

v budoucnu. Metodika pro stanovení výše odvodů vychází ze stávajících cenových relací a 

bere v úvahu známé odhady nákladů, rizika a další relevantní faktory a respektuje koncepci 

nakládání s vyhořelým jaderným palivem a vysoce aktivními odpady. [24] 

Tabulka 3: Schematické znázornění současné praxe plateb za nakládání a konečné uložení 

RAO 

 Platby ČEZ Platby ÚJV 

Řež,a.s. 

Ostatní 

původci 

Výnos 

z finančního 

investování 

Celkový 

zůstatek 

jaderného účtu 

2010 1 399 912 tis. 645 tis. 13 916 tis. 483 mil. 15,3 mld. 

2011 1 414 131 tis. 613 tis. 4 582 tis. 486,2 mil. 17,1 mld. 

2012 1 516 209 tis. 641 tis. 8 162 tis. 558 mil. 18,5 mld. 

5.3.2. Výdaje jaderného účtu 

Jediným výdajem jaderného účtu jsou prostředky na provoz SÚRAO. SÚRAO pomocí těchto 

prostředků hradí: 

 provoz úložišť RAO (Dukovany, Bratrství, Richard) 

 přípravu hlubinného úložiště 

 příspěvky obcím v lokalitách úložišť 

 příspěvky obcím v lokalitách hlubinného úložiště 

 výzkum a vývoj 

5.3.2.1. Náklady na provoz úložišť nízko a středněaktivních RAO 

Náklady na provoz úložišť Dukovany, Richard a Bratrství činí ročně dohromady 50 – 60 mil. 

Kč. Pokrývají zejména ukládací činnosti, údržbu pozemků, stavebních objektů, 
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technologického zařízení a podzemních prostor (Richard a Bratrství), zajištění fyzické 

ochrany, radiační ochrany, technické bezpečnosti, požární bezpečnosti, havarijní připravenosti 

a monitorování vlivů na životní prostředí. Zahrnují i režijní náklady SÚRAO a příspěvky 

obcím, na jejichž katastru jsou úložiště provozována. [24] Odhadované souhrnné náklady na 

ukládání krátkodobých nízko a středně aktivních RAO v období do roku 2070 jsou uvedeny 

v tabulce č. 4 (mil. Kč v cenách rok 2008) 

Tabulka 4: Přehled nákladů na ukládání nízko a středně aktivních RAO [24] 

Provoz úložišť 3250 

Uzavření úložišť 300 

Institucionální kontrola po uzavření 720 

5.3.2.2. Náklady na ukládání vyhořelého jaderného paliva a vysoce aktivních 

odpadů 

Prostředky na krytí nákladů na přípravu, výstavbu, provoz a uzavření hlubinného úložiště, na 

úpravu vyhořelého jaderného paliva do formy vhodné k uložení a na uložení vyhořelého 

jaderného paliva či vysoce aktivních odpadů budou hrazeny z pravidelných odvodů nebo 

přímých plateb původců vyhořelého jaderného paliva či vysoce aktivních odpadů. Celkové 

náklady na přípravu hlubinného úložiště, včetně jeho výstavby byly vyčísleny v tzv. 

referenčním projektu z roku 1999 na 47 miliard (viz tabulka). V dnešní se předpokládá, že 

tyto náklady budou zhruba dvojnásobné přibližně 95 miliard [25] 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Tabulka 5: Přehled nákladů na ukládání vyhořelého jaderného paliva a vysoce aktivních 

odpadů (v mil. Kč v úrovni cen roku 1999) [26] 

Výzkum a vývoj 5240 

Práce s veřejností, legislativa 200 

Podpůrné projektové práce a studie 620 

Celkové náklady stavby 17517 

Provoz 23065 

Vyřazování 300 

Celkové náklady 46942 

 

Vzhledem ke značnému podílu fixních nákladů na celkových nákladech hlubinného úložiště 

je jednotková cena (vztažena na 1 tunu uloženého vyhořelého jaderného paliva) velmi závislá 

na množství ukládaného vyhořelého jaderného paliva. Při ukládání většího množství 

vyhořelého jaderného paliva tak dojde ke snižování měrných nákladů na uložení. Náklady 

jiných alternativ zneškodňování vyhořelého jaderného paliva (například přepracování 

vyhořelého jaderného paliva a uložení vitrifikovaných vysoce aktivních odpadů) jsou 

v současné době vyšší. 

Jelikož bude podstatná část výše uvedených nákladů vynakládána v dlouhých časových 

intervalech, má pro tvorbu zdrojů jaderného účtu a stanovení odvodů velký význam míra 

zhodnocení volných finančních prostředků jaderného účtu. [24] 

5.3.3. Ostatní náklady související se systémem nakládání s RAO v ČR 

5.3.3.1. Rezervy na vyřazování 

Problematiku tvorby rezerv řeší zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a 

ionizujícího záření (atomový zákon). Podle § 18, odstavec 1, písmeno h) jsou držitelé 

povolení povinni vytvářet finanční rezervy pro zajištění vyřazování jaderných zařízení nebo 

pracovišť s významnými nebo velmi významnými zdroji ionizujícího záření z provozu. 

Peněžní prostředky musí být k dispozici pro potřeby přípravy a realizace vyřazování z povozu 
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v potřebném čase a výši, v souladu s harmonogramem postupu schváleným SÚJB (Státní úřad 

pro jadernou bezpečnost) a technologií vyřazování. Náklady na vyřazování ověřuje SÚRAO. 

Náklady by se měly aktualizovat každých 5 let. Aktuální výši rezerv nejvýznamnějších 

českých jaderných zařízení jsou uvedeny v tabulce č. 6 

Tabulka 6: Přehled nákladů na vyřazování (v mil. Kč) 

Rezerva na vyřazování EDE 22 400 

Rezerva na vyřazování ETE 14 600 

Rezerva na vyřazování skladu vyhořelého jaderného paliva 46 

Ostatní rezervy na vyřazování 470 

Tyto prostředky samozřejmě ještě dnes nejsou naspořeny. Měly by být k termínu plánovaného 

ukončení provozu, takže v tuto chvíli je k dispozici adekvátní část odpovídající dosavadní 

době provozu jaderných elektráren vs. předpokládané délce provozu jaderných elektráren. 
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6.  Návrh způsobů optimalizace 

Informace uvedené v kapitole 5 shrnují současný stav praxe nakládání s RAO v ČR. Již 

z prvního pohledu je zřejmé, že se praxe od vládního nařízení č. 416/2002 Sb. liší, jelikož 

provozovatelé malých jaderných reaktorů v ČR – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 

ČVUT v Praze a Centrum výzkumu Řež, s.r.o. odvádějí na jaderný účet platby dvakrát. 

Jednou za provoz svých reaktorů a podruhé v podobě ceny za RAO, které v rámci své činnosti 

tyto reaktory vyprodukují. Současná praxe systému je uvedena na Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů.. Z něj je také zřejmé, že společnost ČEZ, a.s. na jaderný účet neodvádí platby za 

objem ukládaných NAO a SAO. Na následujícím schématu je znázorněno, jak by tato praxe 

měla být zajištěna, pokud bylo plněno nařízení vlády č. 416/2002 Sb. doslovně. Původci CVŘ 

a FJFI-ČVUT totiž dle něj mají platit pouze odvody za vyrobenou megawatthodinu tepelné 

energie a ne za objem uložených RAO. 

 

Obrázek 12: Schematické znázornění odvodů na jaderný účet 
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Obrázek 13: Odvody na jaderný účet hrazené provozovateli jaderných reaktorů – je zřejmé, 

že za objem ukládaných RAO platí také provozovatelé výzkumných jaderných reaktorů, 

ačkoliv dle nařízení vlády toto nařízeno nemají 

To, že společnost ČEZ, a.s. odvádí na jaderný účet platby pouze za vyrobenou MWh a 

nehradí za objem ukládaných RAO má za následek to, že ji v praxi nic nenutí redukovat 

objemy vznikajících RAO. Zde je nutné poznamenat, že ačkoliv společnost ČEZ, a.s. není 

ekonomicky nucena redukovat objem vznikajících RAO, sama zodpovědně k eliminaci 

objemu RAO částečně přistupuje, například tím, že spalitelné RAO odváží ke spálení (99% 

redukce objemu), nebo v minulosti použila pro zpracování RAO vysokotlaký lis. Ekonomický 

tlak však na ČEZ, a.s. z hlediska přímých poplatků za ukládání NAO a SAO neexistuje.  

Na základě výše uvedených informací by za detailnější analýzu stálo: 

a) Vyčíslení skutečných nákladů, které uhradili provozovatelé výzkumných jaderných 

reaktorů navíc oproti platnému nařízení vlády a u nichž by de jure mohli žádat o jejich 

navrácení. 

b) Vytvoření nového modelu plateb za ukládání NAO a SAO založeného i v případě 

provozovatele jaderné elektrárny ČEZ, a.s. na úhradách za objem ukládaných RAO, tj. 

paušální platbě + platbě za objem ukládaných NAO a SAO. 

Výše uvedené skutečnosti by se měly promítnout do novelizace nařízení vlády č. 461/2002 

Sb. a to v následujících variantách: 

a) V novelizaci bude uvedeno, že provozovatelé výzkumných jaderných reaktorů mají 

hradit odvody dvakrát a to jednak za vyprodukovanou tepelnou MWh a jednak za 

uložené NAO a SAO, nebo 
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b) V novelizaci bude uvedeno, že provozovatelé výzkumných jaderných reaktorů a také 

provozovatel energetického reaktoru mají hradit odvody dvakrát a to jednak za 

vyprodukovanou tepelnou MWh a jednak za uložené NAO a SAO, nebo 

Poslední varianta je, že nařízení vlády zůstane ve stávající podobě, ale v praxi dojde ke 

změně úhrad za NAO a SAO pro provozovatele výzkumných jaderných reaktorů, tj. že za 

objem ukládaných odpadů platit nebudou. 
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7. Závěr 

V první části autor charakterizoval společnost, pro kterou zpracovával bakalářskou práci.  

Následně se zaměřil na shrnutí teoretických poznatků v oblasti nákladů, jejich klasifikaci a 

pojetí. 

 V další části se zaměřil na systém nakládání s radioaktivními odpady (RAO) v České 

republice. Nejprve shrnul technické aspekty tohoto systému od vzniku RAO až po jeho 

konečné uložení do úložišť. V procesu vystupuje z ekonomického hlediska několik subjektů - 

soukromé subjekty (např. ÚJV Řež, a.s.), které zajišťují zpracování a úpravu RAO do jeho 

finální podoby, v níž je přijatelná na úložiště, a organizační složka státu (SÚRAO), která 

zajišťuje konečné uložení RAO do úložišť a správu těchto úložišť. 

Dále se autor zaměřil na ekonomiku systému nakládání s RAO v ČR s tím, že hledal, kde jsou 

v současném systému rezervy. 

Na základě získaných údajů vyvodil závěr, že odvody na jaderný účet nejsou hrazeny v ČR 

přesně v souladu s nařízením vlády č. 416/2002 Sb., jelikož na jaderný účet hradí 

provozovatelé výzkumných jaderných reaktorů odvody dvakrát. Jednou ve formě odvodu na 

jaderný účet za vyrobenou tepelnou megawatthodinu a podruhé za objem ukládaných NAO a 

SAO. Na druhou stranu, provozovatel jaderných elektráren, společnost ČEZ, a.s., platí 

odvody na jaderný účet pouze za vyrobenou MWh, tj. v souladu s výše uvedeným nařízením 

vlády. Tato skutečnost se projevuje mj. i v tom, že ČEZ, a.s. jako největší producent RAO v 

ČR není v současné době nucen ekonomicky redukovat jejich objem. 

Autor se domnívá, že výše zmíněné skutečnosti stojí za hlubší studium a navrhuje k hlubší 

analýze následující dvě varianty možných budoucích scénářů: 

-          Zavedení plateb za objem ukládaných RAO pro společnost ČEZ, a.s. 

-          Zrušení plateb za objem ukládaných RAO pro provozovatelé výzkumných reaktorů 

V obou případech je potřeba zvážit ponechání paušální platby odvodu za vyrobenou tepelnou 

/ elektrickou MWh a tuto platbu odůvodnit platbou za konečné uložení použitého jaderného 

paliva. Tyto paušální platby jsou opodstatněny náklady na budoucí úložiště vysoceaktivních 

RAO a použitého jaderného paliva, jelikož všichni provozovatelé jaderných reaktorů budou 

toto úložiště využívat pro své palivo. Úhrady za objem RAO by zase měly být opodstatněny 

náklady na vybudování úložišť NAO a SAO. 
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Autor se domnívá, že pokud jsou jeho závěry správné, byl od provozovatelů výzkumných 

jaderných reaktorů požadován odvod za objem ukládaných RAO neoprávněně. Vzhledem k 

tomu považuje za užitečné vyčíslit, o jakou částku se jedná. 

 Výše uvedené analýzy autor navrhuje provést ve své diplomové práci. 
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9. Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

CVŘ Centrum výzkumu Řež, s.r.o. 

ČR Česká republika 

LVR-15 Lehkovodní výzkumný reaktor v CVŘ 

LR - 0 Lehkovodní výzkumný reaktor s nulovým výkonem 

NAO Nízko aktivní odpady 

RAO Radioaktivní odpady 

SAO Středně aktivní odpady 

SÚRAO Správa úložišť radioaktivních odpadů 

SUSEN Sustainable Energy - velký projekt 

ÚJV Řež, a.s. Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. 

VŠB-TUO Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
 

 


