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Průzkum postojů lídrů stran jdoucích do voleb do Poslanecké 

sněmovny 2021 k problematice hlubinného úložiště  
 

Kraj Vysočina 
 

Jednotlivé strany a hnutí jsou seřazeny v abecedním pořadí. 

 

Drahoslav Ryba, ANO 2011 

1. Zasadíte se o to, aby dotčené obce a jejich obyvatelé měli právo zapojit se do všech fází 
rozhodování při umísťování hlubinného úložiště jaderného odpadu? 

2. Podpoříte návrh, aby umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu nebylo možné bez souhlasu 
dotčených obcí? 

3. Pomůžete změnit vládní koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem tak, 
aby byly rozpracovány i alternativy k nyní preferovanému hlubinnému ukládání?  

Nejsem odborníkem přes jadernou energii, a proto v této oblasti plně důvěřuji odborníkům. Myslím, že 
by rozhodnutí v této problematice nemělo být politické, ale technické a odborné. Plně s vámi 
souhlasím, že by tato problematika měla být velmi podrobně projednávána se starosty dotčených 
obcí, respektive i s jejich občany a zváženy všechny argumenty.  

 

Blanka Lednická, Česká pirátská strana 

1. Zasadíte se o to, aby dotčené obce a jejich obyvatelé měli právo zapojit se do všech fází 
rozhodování při umísťování hlubinného úložiště jaderného odpadu? 

Ano, zasadíme, už v této oblasti podnikáme kroky v rámci krajského zastupitelstva. 

2. Podpoříte návrh, aby umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu nebylo možné bez souhlasu 
dotčených obcí? 

Ano. Souhlas obcí je pro jakýkoli podobný zásah do jejich života naprosto zásadní. 

3. Pomůžete změnit vládní koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem tak, 
aby byly rozpracovány i alternativy k nyní preferovanému hlubinnému ukládání?  

Ano. Současné zaměření na jedinou variantu nakládání s radioaktivními odpady je podle našeho 
názoru krátkozraké a neumožní využití technologií, které mohou v budoucnu přijít. 
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Jiří Běhounek, Česká strana sociálně demokratická 

1. Zasadíte se o to, aby dotčené obce a jejich obyvatelé měli právo zapojit se do všech fází 
rozhodování při umísťování hlubinného úložiště jaderného odpadu? 

Ano. 

2. Podpoříte návrh, aby umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu nebylo možné bez souhlasu 
dotčených obcí? 

Ano.  

3. Pomůžete změnit vládní koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem tak, 
aby byly rozpracovány i alternativy k nyní preferovanému hlubinnému ukládání?  

Ano.  

 

Vít Kaňkovský, KDU-ČSL 

1. Zasadíte se o to, aby dotčené obce a jejich obyvatelé měli právo zapojit se do všech fází 
rozhodování při umísťování hlubinného úložiště jaderného odpadu? 

KDU-ČSL i já osobně se za naplnění práv občanů dotčených lokalit dlouhodobě zasazujeme. Připomínám 
jak naši aktivitu v rámci krajského zastupitelstva, kdy jsme připravili i se zástupci obou dotčených lokalit 
v Kraji Vysočina návrh usnesení krajského zastupitelstva v září 2020, které mělo za cíl jednoznačně 
podpořit dotčené obce v uplatnění jejich práva vůči státu při rozhodování o umístění hlubinného 
úložiště. Toto usnesení ale bojkotem hlasování zástupci některých politických klubů nebylo schváleno. I 
proto jsme za KDU-ČSL prosadili do podmínek vzniku krajské koalice po krajských volbách 2020 právě i 
bod, že Kraj Vysočina se bude dotčených obcí zastávat při jednání se státními orgány. V Poslanecké 
sněmovně jsem písemně v záležitosti práv obcí na rozhodování o umístění hlubinného úložiště 
interpeloval v září 2020 ministra Havlíčka. Ministr Havlíček se následně opakovaně vyhýbal účasti na 
ústním projednání ve Sněmovně, toto proběhlo až v březnu tohoto roku. Bohužel současná vláda 
nesplnila slib, který dala, aby připravila zákon o zapojení dotčených obcí do procesu výběru lokality pro 
hlubinné úložiště jaderného odpadu. Za KDU-ČSL i koalici SPOLU mohu slíbit, že v aktivitě za uplatnění 
práv dotčených obcí budeme dále intenzivně pokračovat i nadále. 

2. Podpoříte návrh, aby umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu nebylo možné bez souhlasu 
dotčených obcí? 

Jednoznačně ano. 

3. Pomůžete změnit vládní koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem tak, 
aby byly rozpracovány i alternativy k nyní preferovanému hlubinnému ukládání?  

I v tomto ohledu už KDU-ČSL podnikla řadu kroků - koneckonců i moje výše zmíněná interpelace na 
ministra Havlíčka obsahovala i tento bod a své stanovisko a aktivitu k prosazení změny koncepce pro 
nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem budeme pokračovat i v rámci koalice SPOLU. 
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Josef Zahradníček, Komunistická strany Čech a Moravy 

1. Zasadíte se o to, aby dotčené obce a jejich obyvatelé měli právo zapojit se do všech fází 
rozhodování při umísťování hlubinného úložiště jaderného odpadu? 

Nemám  problém, aby dotčené obce a jejich obyvatelé měli právo se zapojit  do všech fází rozhodování 
při umísťování hlubinného úložiště jaderného odpadu. 

2. Podpoříte návrh, aby umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu nebylo možné bez souhlasu 
dotčených obcí? 

Věřím v dohodu s dotčenými obcemi, aby umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu bylo možné. 

3. Pomůžete změnit vládní koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem tak, 
aby byly rozpracovány i alternativy k nyní preferovanému hlubinnému ukládání?  

Věřím v koncepci přepracování vyhořelého paliva, protože je to v zájmu všech provozovatelů 
jaderných elektráren v celém světě. Je to, ale o spolupráci a ne o vzájemných sankcích, které nikdy a 
nikde nevedly ku prospěchu lidstva. Mám za to, že i nejen Vaše „PLATFORMA“ by se měla o to snažit.  

 

Eva Decroix, Občanská demokratická strana 

1. Zasadíte se o to, aby dotčené obce a jejich obyvatelé měli právo zapojit se do všech fází 
rozhodování při umísťování hlubinného úložiště jaderného odpadu? 

2. Podpoříte návrh, aby umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu nebylo možné bez souhlasu 
dotčených obcí? 

3. Pomůžete změnit vládní koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem tak, 
aby byly rozpracovány i alternativy k nyní preferovanému hlubinnému ukládání?  

Na vaše otázky mohu odpovědět pozitivně. Již před zahájením volebního období a kampaně jsem byla 
v aktivním kontaktu s panem starostou Dolní Cerekve a jako krajská zastupitelka se podílela na 
připomínkách k Politice územního rozvoje ČR, tak aby bylo zahrnuto, že je nutné, aby výběr finální 
lokality byl proveden se zohledněním oprávněných zájmů dotčených obcí a kraje a po vypořádání 
veškerých důvodných rizik souvisejících s umístěním. Tento názor byl krajem Vysočina zapracován do 
návrhu aktualizace k a mnou taktéž prezentován na debatě organizované Energetickým Třebíčskem. 

 

Za hnutí Přísaha odpověděl David Sochr, programový garant v oblasti energetiky 

1. Zasadíte se o to, aby dotčené obce a jejich obyvatelé měli právo zapojit se do všech fází 
rozhodování při umísťování hlubinného úložiště jaderného odpadu? 

2. Podpoříte návrh, aby umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu nebylo možné bez souhlasu 
dotčených obcí? 

3. Pomůžete změnit vládní koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem tak, 
aby byly rozpracovány i alternativy k nyní preferovanému hlubinnému ukládání?  

Nevnímáme vyhořelé radioaktivní palivo ze současných jaderných elektráren jako odpad. Je to 
surovina, která byla energeticky využita jen z 5 %. V tomto ohledu spoléháme na výzkum a vývoj 
jaderných reaktorů tzv. čtvrté generace, které budou schopni toto palivo dále zpracovávat a mnohem 
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efektivněji energeticky využít. Do té doby, než tato situace nastane, nám dostačují skladovací kapacity 
meziskladů současných jaderných elektráren. 
   Pokud by se přeci jenom mělo hlubinné úložiště stavět, určitě jen se souhlasem okolních obcí a za 
dostatečných kompenzací pro místní obyvatele. Od otevření takového úložiště do jeho finálního 
uzavření bude takové zařízení generovat vysoké provozní náklady. Proto čím později se postaví, tím 
lépe. 

 

Lukáš Vlček, Starostové a nezávislí 

1. Zasadíte se o to, aby dotčené obce a jejich obyvatelé měli právo zapojit se do všech fází 
rozhodování při umísťování hlubinného úložiště jaderného odpadu? 

V rámci Rady kraje Vysočina, jejíchž jsme součástí, tuto aktivitu již nyní činíme. V Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR na tyto aktivity navážeme. 

2. Podpoříte návrh, aby umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu nebylo možné bez souhlasu 
dotčených obcí? 

Výběr lokality chápeme jako velmi odborné téma, kde hlavní roli musí hrát dva atributy: 1. názor 
odborníků a 2. postoj samospráv. 

3. Pomůžete změnit vládní koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem tak, 
aby byly rozpracovány i alternativy k nyní preferovanému hlubinnému ukládání?  

Jsme pro investice do nových technologii a zapojení ČR do mezinárodní spolupráce, která by řešila 
"Centrální evropské úložiště", respektive využití vyhořelého paliva k dalším energetickým účelům. 
Podpoříme tedy expertní aktivity pro hledání alternativních variant. 

 

Radek Koten, Svoboda a přímá demokracie 

1. Zasadíte se o to, aby dotčené obce a jejich obyvatelé měli právo zapojit se do všech fází 
rozhodování při umísťování hlubinného úložiště jaderného odpadu? 

Ano, je nutný souhlas obyvatelů dotčených obcí v rámci přímé demokracie a referenda, který budeme 
prosazovat všemi dostupnými prostředky. 

2. Podpoříte návrh, aby umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu nebylo možné bez souhlasu 
dotčených obcí? 

Rozhodně ANO. Není možné rozhodovat o životech lidí bez jejich souhlasu.  

3. Pomůžete změnit vládní koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem tak, 
aby byly rozpracovány i alternativy k nyní preferovanému hlubinnému ukládání?  

Chceme změnit přístup vlády k jaderné energetice a k „výběrovým“ řízením na dostavbu JEDU, včetně 
dodávek paliva. Jsou firmy, které vyhořelé palivo zpětně odebírají k dalšímu zpracování, a tím 
vyhořelé palivo nezůstává v ČR a není ho nutné skladovat a budovat hlubinné úložiště. Úspory tak 
budou značné. Je nutné, aby příští vláda rozhodovala v zájmu občanů ČR, nikoliv podle politických 
zadání ze zahraničí, ale bezpečně, efektivně a úsporně. 

 

Na otázky do termínu zveřejnění neodpověděla lídryně TOP 09.  


