
Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) 

Na základě atomového zákona byl v roce 19971 bezpečný provoz úložišť a ukládaní radioaktivních 

odpadů svěřen Správě úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Od roku 2001 je SÚRAO organizační 

složkou státu. V jejím čele stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu.  

Ke dni 31. 12. 2019 měla SÚRAO 64 zaměstnanců2. 

Činnosti SÚRAO jsou financovány z prostředků jaderného účtu, do něhož ze zákona přispívají původci 

radioaktivních odpadů. Správcem jaderného účtu je Ministerstvo financi,́ finanční prostředky na 

činnost SÚRAO jsou vynakládány na základě schváleného rozpočtu a plánu činností.  

Graf č. 1: Vývoj nákladů v mil. Kč 

 

Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/analyza/# 

 

Graf č. 2: Vývoj výdajů v mil. Kč 

 

Zdroj: https://www.surao.cz/pro-verejnost/spoluprace-a-komunikace/brozury-publikace/zpravy-o-cinnosti/ 

                                                           
1 zákon č. 18/1997 Sb., současné znění atomového zákona je ve Sbírce zákonů jako zákon č. 263/2016 Sb. 
2 systemizovaných tabulkových míst 
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Vzhledem k častému zaměňování nákladů a výdajů uvádíme výklad těchto zde užívaných pojmů3: 

Náklady vznikají spotřebou zdrojů, jsou to hmotné toky, které mají peněžní vyjádření. Náklady tedy 
nutně nemusí znamenat úbytek finančních prostředků.  

Výdaje jsou reálné peněžní toky v organizaci (tzv. cash flow). Jedná se o úbytky finančních prostředků, 
jejich výsledkem je tedy jejich snížení na účtu nebo v pokladně.  

Výsledek hospodaření je rozdíl mezi výnosy a náklady a představuje tak zisk nebo ztrátu podniku za 
určité období. 

Graf č. 3: Výsledek hospodaření v mil. Kč  

 

Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/analyza/# 

 

Graf č. 4: Aktiva celkem Netto v mil. Kč  

 

Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/analyza/# 

Poznámka: V uvedených letech se jedná o stav aktiv k 31. 12. 

                                                           
3 https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDsledek_hospoda%C5%99en%C3%AD 
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Graf č. 5: Aktiva oběžná a stálá v roce 2019 (Netto v mil. Kč)  

 

Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/analyza/# 

Poznámka: Stav aktiv netto k 31. 12. 2019 

Aktiva představují v účetnictví to, co účetní jednotka vlastní a v budoucnu jí přinese ekonomický 
prospěch nebo to co je potřebné k plnění úkolů a výkonu působnosti (tj. například majetek, zásoby, 
peníze, licence, pohledávky). Aktiva se dělí na oběžná a stálá. Opakem aktiv jsou pasiva, která 
představují závazky, vklady vlastníků do společnosti, zisky (ztráty) minulých let a výsledek hospodaření 
běžného roku. Aktiva a pasiva jsou zobrazena ve finančním výkazu, který se nazývá Rozvaha.   

Programové financování  - Největší množství finančních prostředků v rámci programového financování 

ze státního rozpočtu jsou a budou vynakládány na vyhledání a vybudování nové lokality bezpečného 

hlubinného úložiště. Ačkoliv SÚRAO za tímto účelem již vynaložilo značné množství finančních 

prostředků, celý proces se opožďuje a rozdíl mezi plánem4a skutečností se zvyšuje5.  

Graf č. 6: Vývoj čerpání programu 12223 Příprava a obnova úložišť radioaktivních odpadů  

 

Zdroj: IS EDS/SMVS 

                                                           
4 Schváleným rozpočtem 
5 Současně s tím se zvyšuje i položka  aktiv „Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek“.   
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Tabulka č. 1: Skutečné a plánované výdaje ze státního rozpočtu v rámci programu 12223  

v roce 2019 

 

Zdroj: IS EDS/SMVS 

Poznámky:.Program 12223 - Příprava a obnova úložišť radioaktivních odpadů  

SÚRAO - úložiště radioaktivních odpadů; HÚ - hlavní úložiště; MTZ - materiálně technická základna 

 

V České republice jsou nyní v provozu tři úložiště nízko a středněaktivních odpadů6. Obce, na jejichž 

katastru se úložiště nachází, dostávají zákonem stanovené příspěvky. Paušální příspěvek činí čtyři 

miliony korun ročně, dále obce obdrží příspěvek ve výši 10 000 korun za každý metr 

krychlový uložených radioaktivních odpadů v daném kalendářním roce. I přes tyto značné potenciální 

příjmy je zájem obcí minimální, většina z nich se ve vytipovaných lokalitách snaží o to, aby hlubinné 

úložiště na území jejich obce nebylo.  

 

Graf č. 7: Celková úložná kapacita stávajících úložišť radioaktivních odpadů a procenta  

jejich zaplnění 

Stav k 31. 12. 2019 

   

Zdroj: Infocentrum SÚRAO 

                                                           
6 Důl Richard u Litoměřic, bývalý uranový důl Bratrství u Litoměřic a dočasné úložiště v prostoru JE Dukovany, 
detaily o úložištích viz https://www.surao.cz/pro-verejnost/stavajici-uloziste/ 
 

EDS/SMVS kód Název akce

Schválený rozpočet                            

Kč plán

Výsledek od počátku roku    

Kč skutečnost

122V231006001 Zajištění trvalého sídla SÚRAO 72 000 000 55 750 000

122V231006002 Zajištění a obnova MTZ SÚRAO 6 900 000 5 248 221

122V232006003 Rekonstrukce ÚRAO Richard 40 500 000 8 054 646

122V232006004 Uzavírání ÚRAO Bratrství 1 000 000 199 650

122V232006005 Obnova ÚRAO Dukovany 18 000 000 2 729 705

122V233006006 Výběr lokalit HÚ a související činnosti 315 458 000 212 466 045

Program 12223 Celkem 2019 453 858 000 284 448 268
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