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Zpráva o ãinnosti

v roce 2003

Správa úloÏi‰È 
radioaktivních odpadÛ



Poslání a zásady ãinnosti Správy úloÏi‰È 
radioaktivních odpadÛ

Správa úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ je organizaãní sloÏkou státu zfiízenou na zá-

kladû § 26 zákona ã. 18/1997 Sb. o mírovém vyuÏívání jaderné energie a ionizující-

ho záfiení (atomov˘ zákon) a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch zákonÛ ve znûní pozdûj-

‰ích pfiedpisÛ. Posláním SÚRAO je zaji‰Èovat bezpeãné ukládání radioaktivních

odpadÛ dosud vyprodukovan˘ch i budoucích v souladu s poÏadavky na jadernou

bezpeãnost a ochranu ãlovûka i Ïivotního prostfiedí.
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Úvodní slovo fieditele SÚRAO

V uplynulém roce SÚRAO zaji‰Èovala bezpeãné ukládání radioaktivních odpadÛ v âeské

republice v souladu s pfiíslu‰n˘mi zákonn˘mi a vnitfiními pfiedpisy. Provoz úloÏi‰È nízko

a stfiednû aktivních odpadÛ Dukovany, Richard a Bratrství probíhal ve v‰ech parametrech

v souladu s pfiíslu‰n˘mi zákonn˘mi normami a povoleními Státního úfiadu pro jadernou

bezpeãnost. Program pfiípravy hlubinného úloÏi‰tû vysoceaktivních odpadÛ a vyhofielého

jaderného paliva pokraãoval etapou hodnocení celého území âeské republiky podle

komplexnû definovan˘ch kritérií a poÏadavkÛ. Tato etapa byla ukonãena v první polovinû

roku a na základû v˘sledkÛ této etapy SÚRAO zvolila pro dal‰í ovûfiování a podrobnûj‰í

mûfiení ‰est relativnû vhodnûj‰ích lokalit. Na tûchto lokalitách pak byla v druhé polovinû

roku provedena základní geofyzikální mûfiení s cílem zpfiesnit geologické informace tak,

aby bylo moÏno vhodnû plánovat dal‰í finanãnû nároãnûj‰í geologické práce a postupnû

zuÏovat rozsah tûchto vytypovan˘ch území. O sv˘ch ãinnostech SÚRAO informovala ob-

ce v pfiíslu‰n˘ch lokalitách a diskutovala s nimi na fiadû jednání moÏnosti umístûní hlubin-

ného úloÏi‰tû. Vzhledem k tomu, Ïe se vût‰ina obcí vyjádfiila odmítavû k perspektivû bu-

dování hlubinného úloÏi‰tû na jejich katastrálním území, bylo navrÏeno pozastavit

geologické práce v lokalitách o pût let, tj. do roku 2009. Toto období by mûlo poskytnout

jak pro stát, tak i pro obce, dostatek prostoru pro hledání oboustrannû pfiijateln˘ch pod-

mínek umoÏÀujících dal‰í postup prací v lokalitách, respektive jejích zúÏen˘ch ãástech.

SÚRAO dále zaji‰Èovala fiadu administrativnû správních ãinností, zejména správu odvodÛ

pÛvodcÛ radioaktivních odpadÛ na jadern˘ úãet, kontrolu odhadu nákladÛ na vyfiazování

jadern˘ch zafiízení z provozu a kontrolu tvorby odpovídajících finanãních prostfiedkÛ na

vázan˘ch úãtech. O své ãinnosti SÚRAO prÛbûÏnû informovala vefiejnost jak prostfiednic-

tvím sv˘ch informaãních stfiedisek, tak i prostfiednictvím Internetu a tiskov˘ch materiálÛ. 

V˘znamnou mezinárodní událostí úzce související s ãinností SÚRAO bylo konání první

hodnoticí schÛze signatáfisk˘ch zemí Spoleãné úmluvy o bezpeãnosti pfii nakládání s vy-

hofiel˘m jadern˘m palivem a o bezpeãnosti pfii nakládání s radioaktivními odpady. Na této

schÛzi, která se konala v listopadu 2003 v sídle Mezinárodní organizace pro atomovou

energii ve Vídni, a které se zúãastnilo 350 delegátÛ z 32 státÛ, byl prezentován a hodno-

cen rovnûÏ pfiístup âeské republiky k problematice nakládání s radioaktivními odpady

a vyhofiel˘m jadern˘m palivem. V‰echny zúãastnûné státy prezentovaly jednoznaãn˘ a tr-

val˘ závazek ke v‰em ustanovením spoleãné úmluvy.

V uplynulém roce SÚRAO naplÀovala své poslání dané atomov˘m zákonem a zajistila

v‰echny provozní ãinnosti v poÏadované kvalitû. V programu pfiípravy hlubinného úloÏi‰tû

navrhla v souladu s pokynem Ministerstva prÛmyslu a obchodu odloÏení geologick˘ch

prací v ‰esti zkouman˘ch lokalitách vzhledem k odmítavému postoji vût‰iny obcí k bu-

doucí realizaci této stavby.

Je mou pfiíjemnou povinností podûkovat v‰em zamûstnancÛm SÚRAO i na‰im spolupra-

cujícím organizacím za dosaÏené v˘sledky.

Ing. Vítûzslav Duda, MBA
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Rada SÚRAO

âinnost SÚRAO je v prÛbûhu roku kontrolována Radou SÚRAO, v níÏ jsou zástupci

státní správy, hlavních pÛvodcÛ radioaktivních odpadÛ, regionÛ mûst a obcí s pro-

vozovan˘mi úloÏi‰ti a zástupce ‰ir‰í vefiejnosti a regionÛ s projektovan˘mi a budova-

n˘mi úloÏi‰ti radioaktivních odpadÛ. Sv˘mi usneseními a doporuãeními se Rada ak-

tivnû podílí na ãinnosti SÚRAO, v roce 2003 pracovala ve sloÏení:

Ing. Josef Sedlák

pfiedseda Rady SÚRAO

ãlen pfiedstavenstva a fieditel sekce ekonomika a obchod âEZ, a. s.

zastupuje pÛvodce radioaktivních odpadÛ z oblasti jaderné energetiky

Zástupci orgánÛ státní správy

Ing. Ludûk Janík

místopfiedseda Rady od 10. 4. 2003

vedoucí oddûlení, Ministerstvo prÛmyslu a obchodu âR

RNDr. Martin Hol˘

zástupce fieditele odboru geologie, Ministerstvo Ïivotního prostfiedí âR

od 5. 6. 2003 nahradil odstupujícího RNDr. Josefa Tomase, CSc.

Ing. Ludûk Janou‰ek

vedoucí oddûlení Ïivotního prostfiedí a energetiky Ministerstva financí âR

Zástupci vefiejnosti

Ing. Vladimír âern˘

starosta obce Rouchovany

zastupuje obce z regionÛ existujících úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ

ZdeÀka Fiedlerová

starostka mûsta Jáchymov

zastupuje obce z regionÛ existujících úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ

od 26. 9. 2003 nahradila odstupujícího Lubo‰e KoÏu‰níka

Ing. Pavel Gryndler

ekolog, vedoucí oddûlení Ïivotního prostfiedí Mûstského úfiadu Litomûfiice

zastupuje obce z regionÛ existujících úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ

RNDr. Jitka Seitlová 

senátorka

zastupuje ‰ir‰í vefiejnost a regiony s projektovan˘mi a budovan˘mi úloÏi‰ti
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Zástupci pÛvodcÛ radioaktivních odpadÛ

Ing. Franti‰ek Pazdera, CSc.

generální fieditel ÚJV ¤eÏ, a. s.

zastupuje pÛvodce radioaktivních odpadÛ mimo oblast jaderné energetiky

Ing. Ladislav ·tûpánek

fieditel sekce kanceláfie pfiedstavenstva a gen. fieditele âEZ, a. s.

zastupuje pÛvodce radioaktivních odpadÛ z oblasti jaderné energetiky

Ing. Dalibor Tluãhofi, CSc.

vedoucí technického útvaru, Immunotech, a. s.

zastupuje pÛvodce radioaktivních odpadÛ mimo oblast jaderné energetiky



SÚRAO – ZPRÁVA O âINNOSTI V ROCE 20021

Souãasná situace v oblasti ukládání radioaktivních
odpadÛ

Krátkodobé nízko aktivní a stfiednû aktivní odpady tvofií objemovû nejrozsáhlej‰í tfií-

du. Vznikají v kapalné ãi pevné formû pfii provozu a vyfiazování jadern˘ch reaktorÛ

a pfii nakládání se zdroji ionizujícího záfiení. Tyto radioaktivní odpady pfiestávají b˘t

radioaktivními bûhem nûkolika set let, a proto je lze ukládat do pfiípovrchov˘ch úloÏi‰È.

Technologie jejich zpracování a úpravy pfied uloÏením jsou dostateãnû propracované

a jsou v âR zavedeny.

Nízko aktivní odpady z jaderné energetiky jsou ukládány v povrchovém úloÏi‰ti

v areálu jaderné elektrárny Dukovany. Celkov˘ objem úloÏn˘ch prostor 55 000 m3

(asi 180 000 sudÛ) je dostateãn˘ k pfiijetí v‰ech odpadÛ z elektráren Dukovany i Te-

melín, které splní podmínky pfiijatelnosti pro uloÏení, a to i v pfiípadû prodlouÏení

provozu elektráren na 40 let. 

Zne‰kodnûní nízko aktivních odpadÛ z prÛmyslu, v˘zkumu a zdravotnictví je zaji‰tû-

no jejich ukládáním v úloÏi‰tích Richard (u Litomûfiic) a Bratrství (u Jáchymova).

ÚloÏi‰tû Richard je vybudováno v komplexu b˘valého vápencového dolu Richard II

(pod vrchem Bídnice). Od roku 1964 se v nûm ukládají institucionální odpady. Cel-

kov˘ objem upraven˘ch podzemních prostor pfiesahuje 17 000 m3, kapacita pro

ukládání odpadu je pfiibliÏnû poloviãní (zbytek tvofií obsluÏné chodby). Na základû

poznatkÛ získan˘ch z hydrogeologického, inÏen˘rsko-geologického, geotechnické-

ho a seismického prÛzkumu, stavebních expertíz a stavu uloÏen˘ch obalov˘ch jed-

notek lze konstatovat, Ïe v celé lokalitû jsou dlouhodobû plnûny ve‰keré poÏadavky

radiaãní ochrany a jaderné bezpeãnosti.

ÚloÏi‰tû Bratrství je urãeno v˘hradnû k umístûní odpadÛ s pfiírodními radionuklidy.

Vzniklo adaptací tûÏní ‰toly b˘valého uranového dolu, kde bylo pro ukládání upra-

veno 5 komor o celkovém objemu pfiibliÏnû 1 200 m3. Do provozu bylo uvedeno v ro-

ce 1974. Na základû proveden˘ch bezpeãnostních anal˘z lze konstatovat, Ïe v celé

lokalitû jsou plnûny ve‰keré poÏadavky radiaãní ochrany.

Provoz v‰ech úloÏi‰È, vãetnû monitorování jiÏ uzavfieného úloÏi‰tû Hostim, je zaji‰Èo-

ván SÚRAO v souladu s pfiíslu‰n˘mi povoleními SÚJB, v pfiípadû dÛlních dûl i v soula-

du s oprávnûními a povoleními podle báÀsk˘ch pfiedpisÛ. Kapacita úloÏi‰È je pfii stá-

vající produkci radioaktivních odpadÛ dostateãná ve v˘hledu nûkolika desetiletí.

Nepfiedpokládá se budování nov˘ch úloÏi‰È; pro nízko aktivní odpady bude optimálnû

vyuÏita stávající kapacita úloÏi‰È, pfiípadnû bude zváÏena moÏnost jejich roz‰ífiení.

V men‰í mífie vznikají dlouhodobé nízko a stfiednû aktivní odpady, které nejsou pfiija-

telné k uloÏení do provozovan˘ch pfiípovrchov˘ch úloÏi‰È. Pro tyto odpady jsou ur-

ãeny poÏadavky na zpÛsob a kvalitu jejich úpravy pro skladování a následné uloÏe-

ní v hlubinném úloÏi‰ti. Tyto odpady skladují jak jejich pÛvodci, tak SÚRAO.
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Vysoce aktivní odpady a vyhofielé jaderné palivo po jeho prohlá‰ení za odpad nelze

ukládat ve stávajících úloÏi‰tích, koneãné zne‰kodnûní se pfiedpokládá jejich uloÏe-

ním v hlubinném úloÏi‰ti. Do doby zprovoznûní hlubinného úloÏi‰tû jsou tyto odpady

skladovány u jejich pÛvodcÛ.

Hlavní ãinnosti a dosaÏené v˘sledky

Provoz úloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ Dukovany

Provoz jaderného zafiízení – úloÏi‰tû Dukovany – je zaji‰Èován dodavatelsky spoleã-

ností âEZ, a. s. (v souladu s § 26 atomového zákona). Pfiejímka odpadÛ do úloÏi‰tû

a nûkteré dal‰í ãinnosti, zejména kontrolní, jsou zaji‰Èovány pfiímo SÚRAO. 

V rámci bûÏného provozu úloÏi‰tû je kaÏdoroãnû zaji‰Èována kontrola stavu provo-

zovan˘ch stavebních objektÛ a technologick˘ch zafiízení, provádûna údrÏba sta-

vebních objektÛ, pozemkÛ, strojního a elektro zafiízení. Dále je zaji‰Èována radiaãní

ochrana, fyzická ochrana, havarijní pfiipravenost a jaderná bezpeãnost. V roce 2003

byla uzavfiena zaplnûná jímka D24 a pokraãovalo ukládání do jímky D18. âinnost

dodavatele je hodnocena na pravideln˘ch kontrolních dnech.

V roce 2003 bylo do úloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ Dukovany pfiijato celkem 23 zá-

silek radioaktivních odpadÛ z jaderné elektrárny Dukovany, 4 zásilky z jaderné elek-

trárny Temelín a jedna zásilka 13 545 kg kusového odpadu, kter˘ byl umístûn do 70 m3

betonové vrstvy pfii uzavírání jímky D24.

Provoz úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ Richard a Bratrství

SÚRAO zaji‰Èovala v roce 2003 provoz jadern˘ch zafiízení – úloÏi‰tû radioaktivních

odpadÛ Richard a úloÏi‰tû Bratrství – v souladu s pfiíslu‰n˘mi povoleními Státního

úfiadu pro jadernou bezpeãnost a âeského báÀského úfiadu. ÚloÏi‰tû Bratrství bylo

do 10. 12. 2003 provozováno jako pracovi‰tû IV. kategorie (vyhlá‰ka SÚJB ã.

307/2002 Sb.). Podmínky pfiijatelnosti radioaktivních odpadÛ k uloÏení byly koncem

roku 2003 schváleny Státním úfiadem pro jadernou bezpeãnost na základû pfiedlo-

Ïen˘ch komplexních bezpeãnostních rozborÛ. V rámci bûÏného provozu úloÏi‰È by-

la zaji‰Èována kontrola stavu dÛlních prostorÛ, provádûna bûÏná údrÏba stavebních

objektÛ, technologií, strojního a elektro zafiízení a pozemkÛ. V souladu s pfiíslu‰n˘mi

povoleními Státního úfiadu pro jadernou bezpeãnost byla zaji‰Èována fyzická ochra-

na, radiaãní ochrana, havarijní pfiipravenost a jaderná bezpeãnost.

Odpady uloÏené v roce 2003 ÚloÏi‰tû Dukovany

Poãet obalov˘ch jednotek (200litrov˘ sud) 1 035

Celková hmotnost obal. jednotek + kusového odpadu 249 122 kg

Celkov˘ objem odpadÛ 174,4 m3

Celková aktivita (k 31. 12. 2003) 93,8 GBq



Do procesu ukládání bylo pfiijato 15 jednotek radioaktivních odpadÛ o celkové akti-

vitû 63 798 GBq (z toho 2 170 GBq α záfiiãÛ) o celkové hmotnosti 5 590 kg.

V areálu úloÏi‰tû Richard provozovala SÚRAO rovnûÏ zku‰ebnu obalov˘ch souborÛ.

Zku‰ebna je urãena k provádûní zkou‰ek typového schvalování transportních oba-

lov˘ch souborÛ pro pfiepravu, skladování a ukládání jadern˘ch materiálÛ a radioak-

tivních záfiiãÛ (do hmotnosti 3200 kg) a zkou‰ek radionuklidov˘ch záfiiãÛ zvlá‰tní

formy podle pfiíslu‰n˘ch zku‰ebních postupÛ (rozhodnutí Státního úfiadu pro jader-

nou bezpeãnost ã.j. 4339/2001 ze dne 28. 3. 2001). V roce 2003 provedla zku‰ebna

obalov˘ch souborÛ zkou‰ky jednoho obalového souboru typu B(U) a jednoho kusu

obalového souboru typu A pro kapaliny. U dvou kusÛ obalov˘ch souborÛ typu B(U)

bylo provedeno posouzení zmûny aktivity a roz‰ífiení o dal‰í radionuklidy. Dále byla

provedena revize 9 osvûdãení pro rÛzné druhy obalov˘ch souborÛ (prodlouÏení

platnosti osvûdãení). V prÛbûhu celého roku zku‰ebna poskytovala konzultaãní ãin-

nost pro uÏivatele obalov˘ch souborÛ. Pfiíjmy zku‰ebny v roce 2003 dosáhly celkem

365 500 Kã. 

V rámci provozu úloÏi‰tû Richard byla zaji‰Èována prozatímní správa radioaktivních

odpadÛ a nakládání s nimi (na základû rozhodnutí Státního úfiadu pro jadernou bez-

peãnost podle § 26 odst. 3 písm. j) a k) a § 31 odst. 4 atomového zákona). V roce

2003 pokraãovala likvidace zdrojÛ ionizujícího záfiení zachycen˘ch v pfiedcházejí-

cím období. V roce 2003 bylo vydáno 5 rozhodnutí SÚJB a SÚRAO zajistila bezpeã-

né nakládání s nalezen˘mi zdroji a odpady a jejich následné uloÏení.

V polovinû ãervence byla zahájena sanace staré ekologické zátûÏe – pracovi‰tû

na v˘robu medicinálních záfiiãÛ 226Ra (tzv. radiové linky) v areálu úloÏi‰tû Richard

(na základû rozhodnutí SÚJB ã.j. 12194/2003 ze dne 23. 6. 2003). Práce provádí

Ústav jaderného v˘zkumu ¤eÏ na základû smlouvy s Fondem národního majetku

âR. Proti pÛvodnímu pfiedpokladu do‰lo k posunu termínu ukonãení prací na polo-

vinu roku 2004.
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Odpady uloÏené v roce 2003 ÚloÏi‰tû Bratrství

Poãet obalov˘ch jednotek (200litrov˘ sud) 17

Celková hmotnost 5 214 kg

Celkov˘ objem odpadÛ 3,4 m3

Celková aktivita (k 31. 12. 2003) 5,963 GBq

Odpady uloÏené v roce 2003 ÚloÏi‰tû Richard

Poãet obalov˘ch jednotek (200litrov˘ sud) 181

Celková hmotnost 59 484 kg

Celkov˘ objem odpadÛ 36,2 m3

Celková aktivita (k 31. 12. 2003) 8 147 GBq

Aktivita alfa záfiiãÛ 1,1 GBq
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Inspekce státního dozoru

âinnost SÚRAO byla kontrolována SÚJB a orgány báÀského dozoru. Inspekce pro-

bûhly bez podstatn˘ch zji‰tûní. ÚloÏi‰tû byla provozována v souladu se zákonn˘mi

pfiedpisy a jejich provoz byl bezpeãn˘. Provozní zafiízení bylo udrÏováno v souladu

s poÏadavky na bezpeãnou práci a poÏadavky orgánÛ státního odborného dozoru.

Monitorování úloÏi‰È a jejich vlivÛ na Ïivotní prostfiedí

Radiaãní monitorování pracovi‰È a jejich okolí probíhalo v souladu se schválen˘mi

programy monitorování. U dÛlních dûl Richard a Bratrství byly v prÛbûhu roku moni-

torovány i geotechnické a hydrogeologické parametry. 

V oblasti naplÀování poÏadavkÛ radiaãní ochrany byla v souladu s vyhlá‰kou ã.

307/2002 Sb. o radiaãní ochranû monitorována v‰echna provozovaná úloÏi‰tû

a uzavfiené úloÏi‰tû Hostim, byla zaji‰tûna osobní dozimetrie radiaãních pracovníkÛ

SÚRAO, ovûfiována odborná a zdravotní zpÛsobilost pracovníkÛ kategorie

A a B a provádûna evidence zdrojÛ ionizujícího záfiení v majetku SÚRAO. V rámci

monitorování úloÏi‰È a jejich okolí bylo bûhem roku 2003 provedeno 350 odbûrÛ

vod, dále bylo monitorováno ovzdu‰í v podzemních prostorách pracovi‰È pro úãely

zaji‰tûní radiaãní ochrany pracovníkÛ. K pfiekroãení referenãních úrovní do‰lo pou-

ze v jednom pfiípadû, a to v ãervnu na pracovi‰ti Bratrství. Zde byla pfiekroãena zá-

sahová úroveÀ ekvivalentní objemové aktivity radonu v ovzdu‰í. Pfiíãinou byly pfiiro-

zené podmínky v dole v teplém období. Kromû prÛbûÏn˘ch ãinností byl provádûn

dozor nad pracemi a dozor nad radiaãní ochranou pfii rekonstrukci tzv. radiové lin-

ky v areálu úloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ Richard.

ÚloÏi‰tû Inspekce SÚJB Inspekce âBÚ

Dukovany 4

Richard 8 6

Bratrství 2 1

Objemová aktivita alfa v dÛlních vodách pracovi‰tû Bratrství
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Kozlí ‰tola                        Jímka x                           Vy‰etfiovací úroveÀ dle PM platného od 1. 7. 2001
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Pfiíprava hlubinného úloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ

Hlubinné úloÏi‰tû je urãeno pro pfiijetí v‰ech radioaktivních odpadÛ, které není moÏ-

no bezpeãnû uloÏit v pfiípovrchov˘ch úloÏi‰tích. Jedná se zejména o dlouhodobé

stfiednûaktivní a vysoceaktivní odpady z jaderné energetiky i z v˘zkumn˘ch a prÛ-

myslov˘ch pracovi‰È a o vyhofielé jaderné palivo, po jeho prohlá‰ení za odpad. Bez-

peãnost uloÏení odpadÛ a potfiebná dlouhodobá izolaãní schopnost úloÏi‰tû bude

zaji‰tûna konstrukãními, tj. inÏen˘rsk˘mi bariérami a vhodn˘m geologick˘m prostfie-

dím. 

Hlubinné úloÏi‰tû je pfiipravováno v souladu se schválenou Koncepcí nakládání

s radioaktivními odpady a vyhofiel˘m jadern˘m palivem v âR a vládou schvalovan˘-

mi plány SÚRAO. âinnosti smûfiující k realizaci hlubinného úloÏi‰tû je moÏné rozdûlit

do následujících skupin:

a) v˘bûr vhodné lokality a zji‰tûní jejích charakteristik, vãetnû ovûfiování stability

a homogenity geologického prostfiedí,

b) související projektové ãinnosti, návrh inÏen˘rsk˘ch bariér a bezpeãnostní hodno-

cení úloÏného systému,

c) doplÀující v˘zkum a v˘voj.

V˘bûr lokality

Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhofiel˘m jadern˘m palivem v âR

ukládá zafiadit dvû kandidátní lokality do územních plánÛ do roku 2015. Postup pra-

cí byl v obecné formû (bez zohlednûní specifick˘ch poÏadavkÛ jednotliv˘ch lokalit)

navrÏen a odbornû posouzen v pfiedchozích letech. Cílem SÚRAO je provádût v˘-

bûr lokalit transparentním zpÛsobem a efektivním postupem. V roce 2003 dokonãila

SÚRAO etapu hodnocení celého území âR pro umístûní hlubinného úloÏi‰tû podle

komplexních kritérií. Hodnocení bylo provádûno na základû dostupn˘ch archivních

dat. 

Základní etapy programu v˘bûru lokality hlubinného úloÏi‰tû

V˘bûr lokality pro hlubinné úloÏi‰tû je provádûn v souladu s návodem Mezinárodní

agentury pro atomovou energii (Siting of Geological Disposal Facilities - SS No.

111-g-4.1) a rozdûlen do jednotliv˘ch etap.

Pfiíprava hlubinného úloÏi‰tû VAO/VJP v âR (1992 - 2015)

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3
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Etapa 1: Hodnocení celého území âR na základû dostupn˘ch archivních dat (do-

konãena v dubnu 2003)

Etapa 2: ZuÏování území lokalit (geologické práce bez vrtn˘ch ãinností - geologick˘

v˘zkum – ukonãena geofyzikální mûfiení v ‰esti lokalitách a dokonãováno

jejich vyhodnocování a archivace dat)

Etapa 3: Charakterizace lokalit (geologické práce s vrtn˘mi ãinnostmi - geologick˘

prÛzkum – zahájení této etapy bude odloÏeno minimálnû do roku 2009)

V˘sledky Etapy 1 – Hodnocení území

Práce na v˘bûru vhodn˘ch lokalit pro umístûní hlubinného úloÏi‰tû byly provádûny

jiÏ od roku 1992. V roce 1992 bylo vybráno âesk˘m geologick˘m ústavem podle ge-

ologick˘ch kritérií celkem 32 potenciálních lokalit. Pod patronací Ministerstva Ïivot-

ního prostfiedí âR následovala spoleãná práce âeského geologického ústavu

a Ústavu jaderného v˘zkumu ¤eÏ, která v roce 1998 zúÏila v˘bûr z 32 na 13 lokalit,

a po jejich podrobném geologickém zhodnocení na 8 lokalit. SÚRAO navázala na

dfiíve provádûné práce a v dubnu 2003 dokonãila etapu hodnocení území âR s pou-

Ïitím komplexnû definovan˘ch poÏadavkÛ v souladu s dokumentem MAAE (Siting of

Geological Disposal Facilities - SS ã. 111-g-4.1). 

Pfii v˘bûru relativnû vhodnûj‰ích lokalit pro dal‰í etapu prací byly pfiednostnû uplat-

Àovány poÏadavky na zaji‰tûní jaderné bezpeãnosti a radiaãní ochrany v souladu

s § 4 odst. 3 zákona ã. 18/1997 Sb. – atomov˘ zákon) volbou vhodného geologické-

ho prostfiedí, které tvofií hlavní dlouhodobou bariéru úloÏi‰tû.

Hodnocení bylo provádûno v následujících krocích:

Krok 1: Vylouãení nevhodn˘ch území

Pro prv˘ krok v˘bûru lokality byly pfiijaty nejv˘znamnûj‰í nezpochybnitelné dÛvody

vylouãení území znaãného plo‰ného rozsahu, které pfiímo ovlivÀují jeho bezpeãnost

a realizovatelnost. Takové je moÏné nalézt zejména mezi vnûj‰ími pfiírodními vlivy,

vyluãujícími umístûní hlubinného úloÏi‰tû. Hodnocena byla zejména tektonická stav-

ba území a jeho pohybová aktivita, faktor seismického zatíÏení, faktor vulkanické

a postvulkanické aktivity.

Krok 2: V˘bûr oblastí s vhodn˘mi geologick˘mi podmínkami

Hlubinné úloÏi‰tû je moÏné umístit pouze do vhodného geologického prostfiedí. Zce-

la urãující je schopnost izolovat uloÏené radioaktivní látky od okolního prostfiedí po

extrémnû dlouhé ãasové období desítek aÏ stovek tisíc let. Pro vhodnost pfiíslu‰né-

ho horninového prostfiedí je rozhodující mineralogické sloÏení horniny, její struktura,

SÚRAO – ZPRÁVA O âINNOSTI V ROCE 200312
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textura, celková geologická a tektonická stavba, (litologick˘ sled, popisné a fyzikál-

ní vlastnosti hornin, vlastnosti hydrogeologické struktury lokality, morfologie), nikoliv

ale stáfií hornin. Základní poÏadavek na parametry hostitelského prostfiedí urãují vy-

hlá‰ky Státního úfiadu pro jadernou bezpeãnost (ã. 215/1997 Sb., § 4, odst. a)

a 307/2002 Sb., § 52). 

Izolaãní a retenãní vlastnosti inÏen˘rsk˘ch bariér musí dostateãnû omezovat únik ra-

dionuklidÛ vnû bariér. MnoÏství radionuklidÛ, které se mohou dostat do rÛzn˘ch slo-

Ïek Ïivotního prostfiedí a zpÛsobit jejich kontaminaci, musí b˘t omezeno natolik, aby

v Ïádném kalendáfiním roce nepfiesáhla prÛmûrná efektivní dávka u kritické skupiny

obyvatel 0,25 mSv. 

V rámci druhého kroku v˘bûru byly hodnoceny zejména regionální geologické para-

metry, strukturnû-tektonické charakteristiky a jednotlivé typy horninov˘ch prostfiedí.

Krok 3: Vylouãení oblastí z dÛvodÛ vyluãujících kritérií

S ohledem na charakter uloÏen˘ch radioaktivních materiálÛ je nutná jejich izolace

od biosféry na dobu v fiádu desítek aÏ stovek tisíc let. K zaji‰tûní tohoto poÏadavku

bude pouÏit multibariérov˘ systém, tzn. kombinace pfiírodní bariéry geologického

prostfiedí a nûkolika inÏen˘rsk˘ch bariér. Úãelem tohoto kroku bylo vymezit území

v oblastech vybran˘ch z hlediska pfiízniv˘ch geologick˘ch podmínek zejména pod-

le kritérií moÏného dosaÏení dlouhodobé bezpeãnosti, realizovatelnosti stavby, za-

ji‰tûní bezpeãného provozu a ochrany Ïivotního prostfiedí. Pfiitom byly pouÏity ze-

jména následující legislativní normy: 

• Vyhlá‰ka (SÚJB ã. 215/1997 Sb.) o kritériích na umísÈování jadern˘ch zafiízení

a velmi v˘znamn˘ch zdrojÛ ionizujícího záfiení;

• Zákon (ã. 114/1992 Sb.) o ochranû pfiírody a krajiny. 

Krok 4: Uplatnûní pfiedností

Tento krok slouÏí pro stanovení pofiadí vhodnosti lokalit pro hlubinné úloÏi‰tû, podle

kterého budou provádûny dal‰í lokalizaãní práce. Pfii uplatnûní obecn˘ch zásad lo-

kalizace jadern˘ch zafiízení, tj. konzervativního pojetí principÛ bezpeãnosti, byla za

v˘hodu lokality povaÏována nízká hustota obyvatelstva. 

Urbanizované plochy byly povaÏovány za vylouãené nebo málo vhodné aÏ nevhod-

né, vodní plochy byly vylouãeny a zemûdûlské plochy bylo nutné posuzovat podle

druhu pûstovan˘ch plodin; proto byla dílãí preference uplatnûna u lesních ploch.

Dílãí preference byla dána také zemûdûlsk˘m plochám, kde nejsou pûstovány plo-

diny pfiímé spotfieby (ovoce, zelenina, krmivo), ale technické plodiny. Dále byla po-

suzována moÏnost napojení stavby na dopravní cesty a zaji‰tûní zásobování po-

tfiebn˘mi médii. Bylo pfiihlédnuto i k oãekávan˘m vlivÛm na Ïivotní prostfiedí

a k ekonomice v˘stavby a provozu. 
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Krok 5: Vyhodnocení

Na základû v˘‰e uveden˘ch krokÛ bylo pro dal‰í etapu ovûfiovacích prací zvoleno

následujících ‰est relativnû vhodnûj‰ích lokalit z celkov˘ch jedenácti vytypovan˘ch

lokalit:

Dílãí v˘sledky Etapy 2 - ZuÏování rozsahu lokalit

Geologické práce v této etapû jsou provádûny v souladu s projektem „V˘zkum ho-

mogenity vybran˘ch granitoidních masivÛ – projekt prací na hypotetické lokalitû"

(Skopov˘ J. a kol., 1999). Zahrnují zejména provedení aktualizace archivní re‰er‰e

geologick˘ch informací na zvolen˘ch lokalitách, zaloÏení geografického informaãní-

ho systému pro lokality, provedení leteck˘ch geofyzikálních mûfiení, vyhodnocení

druÏicov˘ch snímkÛ, terénní rekognoskaci a zji‰tûní stfietÛ zájmÛ. Jedná se vesmûs

o ãinnosti bez vstupu na pozemky. Dále jsou na testovací lokalitû Melechov prová-

dûny práce pro budoucí ovûfiování vhodnosti geologick˘ch metod. 

SÚRAO – ZPRÁVA O âINNOSTI V ROCE 2003

ã. jméno lokality kraj geologická jednotka

G/1 Lubenec-Blatno Ústí/Labem tissk˘ úsek ãistecko-jesenického masivu

G/2 Paãejov nádraÏí PlzeÀsk˘ stfiedoãesk˘ pluton – blatensk˘ typ

G/3 BoÏejovice-Vlksice Jihoãesk˘ stfiedoãesk˘ pluton – ãertovo bfiemeno

G/4 PluhÛv Îìár-Lodhéfiov Jihoãesk˘ stfiedoãesk˘ pluton – ãertovo bfiemeno

G/5 Rohozná Vysoãina moldanubick˘ pluton

G/6 Budi‰ov Vysoãina tfiebíãsko-mezifiíãsk˘ masiv

okresní mûsta zájmové oblasti zájmové oblasti navrhované 
pro geologick˘ prÛzkum
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Etapa zuÏování lokalit byla zahájena na ‰esti lokalitách v druhé polovinû roku 2003.

Práce zahrnující zejména zaloÏení grafick˘ch informaãních systémÛ pro jednotlivé

lokality, letecká geofyzikální mûfiení a základní projektové studie proveditelnosti hlu-

binného úloÏi‰tû ve zvolen˘ch lokalitách, zaji‰Èuje dle smlouvy sdruÏení Geobariéra

(Aquatest a.s., SG Geotechnika a.s.). V souladu s plánem projektu byly do konce ro-

ku 2003 dokonãeny nebo v˘znamnû rozpracovány tyto dílãí ãásti projektu:

• zpracování a schválení návrhu geografického informaãního systému, vãetnû návr-

hu softwaru a hardwaru,

• aktualizace re‰er‰e archivovan˘ch geologick˘ch informací,

• promûfiení vybran˘ch opûrn˘ch pozemních geofyzikálních profilÛ,

• dokonãení mûfiení letecké geofyziky a pfiedání pfiedbûÏn˘ch v˘sledkÛ,

• aktualizace stfietÛ zájmÛ a jejich zpracování v mapové formû,

• bylo rozpracováno hodnocení druÏicov˘ch a leteck˘ch snímkÛ.

Na základû v˘sledkÛ Etapy 2 bude moÏné zúÏit lokality a vhodnû plánovat dal‰í fi-

nanãnû nároãnûj‰í geologické práce a studie proveditelnosti hlubinného úloÏi‰tû

pro kaÏdou lokalitu. V‰echny získané informace budou uloÏeny do geografického

informaãního systému.

Pro podporu ovûfiení geologick˘ch v˘zkumn˘ch metod pokraãovaly práce na testo-

vací lokalitû melechovsk˘ masiv. V závûru roku byla vypsána obchodní vefiejná sou-

tûÏ na geologické práce, jimiÏ bude ukonãen v˘bûr testovacích polygonÛ. Smlouva

o dílo na realizaci tûchto prací byla podepsána s âeskou geologickou sluÏbou. Pro

realizaci prací jsou projektovány zejména práce povrchové geofyziky, hydrogeologie,

geochemie a petrografie, strukturnû geologick˘ v˘zkum, realizace vrtn˘ch prací vãet-

nû hydrogeologick˘ch testÛ a pfiíprava strukturních a hydrogeologick˘ch modelÛ. 

Na vrtu PDM-1, kter˘ byl na testovací lokalitû realizován v minulém roce, byla prove-

dena opakovaná karotáÏní mûfiení a odbûry vzorkÛ vody pro úãely mezinárodního

projektu PADAMOT. Tento vrt bude dále pouÏíván k odbûru vzorkÛ podzemní vody

pro experimentální studium chování materiálÛ inÏen˘rsk˘ch bariér. Pro potfieby hod-

nocení stability dotãené ãásti âeského masivu pokraãovalo ve spolupráci s Geofyzi-

kálním ústavem AV âR sledování a vyhodnocování seismické aktivity, jejíÏ úãinky se

projevily na území âeské republiky.

Projektové ãinnosti, návrh inÏen˘rsk˘ch bariér a bezpeãnostní hodnocení

Pro koneãné prokázání vhodnosti lokality i pro jednotlivé dílãí rozhodovací kroky

(porovnání pfiijatelnosti jednotliv˘ch lokalit) je nutné mít informace o konstrukãním

fie‰ení úloÏi‰tû a o systému umûl˘ch (inÏen˘rsk˘ch) bariér, jeÏ budou souãástí úloÏ-

ného systému a základní nástroje pro hodnocení bezpeãnosti úloÏného systému. 
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V rámci projektov˘ch ãinností byla v roce 2003 zpracována optimalizace projektu

hlubinného úloÏi‰tû. Projektové práce byly zamûfieny na specifikaci problémÛ, jeÏ

mají pfiím˘ dopad na postup v˘bûru lokalit a pfiiná‰ejí kvalitativní ocenûní tûchto do-

padÛ. RovnûÏ byly vyhodnoceny dopady pfiípravy a provozu hlubinného úloÏi‰tû na

obyvatelstvo, a to v prÛbûhu v˘zkumn˘ch, prÛzkumn˘ch, stavebních, montáÏních

a provozních ãinností na pfiíslu‰né lokalitû. Dále byl zpracován tfiírozmûrn˘ digitální

model nadzemního a podzemního areálu hlubinného úloÏi‰tû. Toto zobrazení umoÏ-

ní lep‰í pfiedstavu o prostorovém a funkãním uspofiádání jednotliv˘ch objektÛ

a funkãních celkÛ a jejich vazbách. Tfiírozmûrné zobrazení je vyuÏitelné i pfii prezen-

taci zámûru stavby hlubinného úloÏi‰tû vefiejnosti.

Nedílnou souãástí programu pfiípravy hlubinného úloÏi‰tû je i návrh systému inÏe-

n˘rsk˘ch bariér (ukládací kontejnery, tûsnicí a v˘plÀové materiály) a ovûfiení jejich

dlouhodobého chování. PfiestoÏe se pfiedpokládá maximální vyuÏití zahraniãních

zku‰eností, nezbytné jsou i poznatky získávané z domácího v˘zkumu. V roce 2003

pokraãovaly projekty zamûfiené na v˘zkum jílÛ s obsahem montmorillonitu ãeské

provenience, pouÏiteln˘ch jako tûsnicí a v˘plÀové materiály v hlubinném úloÏi‰ti.

Projektu fie‰eného ve spolupráci Centra experimentální geotechniky âVUT a Ústavu

geochemie, mineralogie a pfiírodních zdrojÛ Pfiírodovûdecké fakulty UK se úãastní

i zahraniãní partnefii, zejména POSIVA (Finsko) a SKB (·védsko). VyuÏitelnost tu-

zemsk˘ch materiálÛ je zároveÀ ovûfiována maketov˘m experimentem MOCK UP. 

PrÛbûh experimentu lze v reálném ãase sledovat prostfiednictvím Internetu na adre-

se http://ceg.fsv.cvut.cz/cz/ceg-mock-up-cz/. Koncem roku 2003 byl ukonãen pro-

jekt zavedení metod hodnocení inÏen˘rsk˘ch bariér, zpracovan˘ ÚJV ¤eÏ, a. s., kte-

r˘ se zab˘val teoretick˘m zdÛvodnûním a zavedením postupÛ pro mûfiení vybran˘ch

migraãních a korozních charakteristik materiálÛ inÏen˘rsk˘ch bariér. Projekt byl kon-

cipován tak, aby v dobû, kdy budou k dispozici geochemické údaje z lokalit, mohl

zaãít systematick˘ v˘bûr materiálÛ pro konstrukci inÏen˘rsk˘ch bariér. 

Rozhodování o vhodnosti úloÏného systému a jeho optimalizace se opírá o provede-

ní bezpeãnostních rozborÛ úloÏného systému. Ty vycházejí pfiedev‰ím z charakte-

ristik hostitelsk˘ch horninov˘ch tûles a z vyhodnocení chování inÏen˘rsk˘ch bariér.

V roce 2003 byly dokonãeny dva mezinárodní projekty (5. rámcového programu EU

pro vûdu a v˘zkum s úãastí ÚJV ¤eÏ, a. s.), testování indikátorÛ bezpeãnosti (SPIN)

a hodnocení klimatick˘ch zmûn pro úãely bezpeãnostních rozborÛ (BIOCLIM). V˘-

sledky obou projektÛ budou vyuÏívány pro budoucí bezpeãnostní hodnocení. Prob-

lematika bezpeãnostních rozborÛ byla systematicky sledována v rámci programÛ fií-

zen˘ch OECD/NEA. SÚRAO je zastoupena v fiídicím v˘boru pro nakládání

s radioaktivními odpady (RWMC) i v pracovních skupinách jednotliv˘ch projektÛ

(IGSC, FSC, TdB), které fiídí dal‰í konkrétní projekty zamûfiené zejména na hodnoce-

ní bezpeãnosti úloÏného systému. 
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V˘znamnou roli pfii modelování dlouhodobé bezpeãnosti úloÏného systému hrají pfií-

rodní analogy. Pfiírodní analog lze struãnû definovat jako situaci v pfiírodû, která má

urãité znaky srovnatelné s konstruovan˘m systémem. JiÏ nûkolik let probíhá na loka-

litû Ruprechtov studium migraãních schopností uranu v prostfiedí jílov˘ch sedimen-

tÛ. Toto studium probíhá ve spolupráci s GRS Braunschweig (SRN). RovnûÏ studium

migrace uranu a dal‰ích radionuklidÛ v historick˘ch, uranem barven˘ch, sklech a ve

struskách, vznikl˘ch hutnûním rud barevn˘ch kovÛ s pfiímûsí uranu, pfiineslo je‰tû

pfied sv˘m dokonãením fiadu zajímav˘ch v˘sledkÛ. 

Novû bylo v roce 2003 zahájeno studium granitÛ krkono‰sko-jizerského plutonu,

pfiístupn˘ch ve vodárenském tunelu v Bedfiichovû v Jizersk˘ch horách. Tunel byl vy-

raÏen pfied 20 lety s pouÏitím dvou odli‰n˘ch metod. Pfiedstavuje tedy ideální pfiípad

antropogenního analogu pro studium vlivu metod raÏby na zpÛsob a rozsah poru‰e-

ní horninového tûlesa, studium charakteru puklin a jejich v˘plní, podmínek vzniku

novû tvofien˘ch minerálÛ a v neposlední fiadû i degradace pouÏit˘ch betonÛ v da-

ném prostfiedí.

DoplÀující v˘zkumné projekty

SloÏení radioaktivních odpadÛ, a tím i dobu potfiebnou k jejich izolaci od Ïivotního

prostfiedí, lze ovlivnit odstranûním vybran˘ch radionuklidÛ s dlouh˘m poloãasem

rozpadu. Pokud jsou navíc ‰tûpitelné, lze je vyuÏít v nov˘ch reaktorov˘ch systé-

mech pro jejich pfievedení na ménû nebezpeãné izotopy nebo pro v˘robu energie,

tedy transmutovat. Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhofiel˘m jader-

n˘m palivem v âR urãuje, aby byl tento smûr moÏného nakládání s vyhofiel˘m pali-

vem sledován. SÚRAO proto podporuje studium pyrochemick˘ch metod pfiepraco-

vání paliva, jeÏ mohou zefektivnit jeho recyklaci. Souãasnû jsou experimentálnû

studovány a matematicky vyhodnocovány jadernû-fyzikální a konstrukãní charakte-

ristiky materiálÛ, jeÏ by mûly b˘t vyuÏity v transmutaãním reaktoru.
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Správní, odbornû-technické, právní a administrativní
ãinnosti

Kromû ãinností uveden˘ch v pfiedchozích kapitolách zaji‰Èuje SÚRAO i fiadu dal‰ích

ãinností souvisejících s pfiedmûtem její ãinnosti, ãi provádûn˘ch na základû poÏa-

davkÛ pfiíslu‰n˘ch obecnû závazn˘ch pfiedpisÛ. 

Povolovací fiízení 

Provoz úloÏi‰È a související ãinnosti SÚRAO byly zaji‰Èovány v souladu s pfiíslu‰n˘mi

povoleními Státního úfiadu pro jadernou bezpeãnost, vydan˘mi na základû atomové-

ho zákona. V prÛbûhu roku 2003 byla vydána (obnovena) povolení SÚJB a schvále-

na nová dokumentace.

V rámci naplÀování cílÛ radiaãní ochrany byla prÛbûÏnû zaji‰Èována souãinnost se

SÚJB pfii kontrolách na pracovi‰tích a plnûní poÏadavkÛ tûchto kontrol, hlá‰ení pfii

událostech dÛleÏit˘ch z hlediska radiaãní ochrany a hlá‰ení podle poÏadavkÛ vy-

hlá‰ky SÚJB ã. 307/2002 Sb. a ã. 318/2002 Sb. o podrobnostech k zaji‰tûní havarij-

ní pfiipravenosti, dodrÏování limitÛ a podmínek bezpeãného provozu na pracovi‰tích

a dokladování ãinností zaji‰Èujících havarijní pfiipravenost.

Pfiehled rozhodnutí SÚJB vydan˘ch SÚRAO

Pfiedmût rozhodnutí Platnost rozhodnutí do

Povolení k provozování ÚRAO Richard 31. 12. 2008

Limity a podmínky bezpeãného provozu vãetnû Podmínek 

pfiijatelnosti

Program zabezpeãování jakosti

Návrh zpÛsobu vyfiazování z provozu

Vnitfiní havarijní plán

Program monitorování

Návrh vymezení kontrolovaného pásma

Povolení k provozování ÚRAO Bratrství 31. 12. 2008

Limity a podmínky bezpeãného provozu vãetnû Podmínek 

pfiijatelnosti

Program zabezpeãování jakosti

Návrh zpÛsobu vyfiazování z provozu

Vnitfiní havarijní plán

Program monitorování

Návrh vymezení kontrolovaného pásma

Povolení k provozování jaderného zafiízení a pracovi‰tû IV. 31. 12. 2007

kategorie Dukovany 

Vnitfiní havarijní plán 

(v návaznosti na zmûny struktury vazeb v âEZ, a. s.)

Povolení pro provádûní rekonstrukce tzv. radiové linky 31. 12. 2003, resp. 

v areálu ÚRAO Richard. 30. 6. 2004 
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Vedení evidence pfievzat˘ch radioaktivních odpadÛ a jadern˘ch materiálÛ

Zaji‰tûní vedení evidence pfievzat˘ch radioaktivních odpadÛ a jejich pÛvodcÛ je

jedním z dÛleÏit˘ch úkolÛ SÚRAO (podle §26 odst. d) atomového zákona, podrob-

nûji tuto evidenci upravuje vyhlá‰ka ã. 307/2002 Sb.). Evidence pfievzat˘ch radioak-

tivních odpadÛ je vedena v listinné i elektronické podobû. V elektronické databázi

ZISS jsou evidovány v‰echny radioaktivní odpady pfievzaté SÚRAO a databáze je

postupnû doplÀována i o údaje historické, které byly vedeny pouze v listinné podo-

bû. V roce 2003 byl dále naplÀován digitální archiv prÛvodních listÛ, do kterého by-

ly pfiená‰eny údaje z listinn˘ch prÛvodních listÛ radioaktivních odpadÛ pfievzat˘ch

k uloÏení pfied pfievodem úloÏi‰È na stát, tj. pfied rokem 2000. V databázi bylo ke

konci roku zaloÏeno pfies 6 470 historick˘ch dokumentÛ, coÏ pfiedstavuje více neÏ 

21 500 jednotek radioaktivních odpadÛ. Vkládání dat pokraãuje i v roce 2004.

Kromû evidence radioaktivních odpadÛ pfievzat˘ch zpracovává SÚRAO i údaje o je-

jich pfiedpokládané tvorbû budoucí. Ke konci roku 2003 evidovala SÚRAO údaje

celkem od 327 drÏitelÛ povolení, z ãehoÏ je evidováno 125 pÛvodcÛ radioaktivních

odpadÛ.

Byla vedena i evidence jadern˘ch materiálÛ (v souladu s vyhlá‰kou ã. 316/2002

Sb.) K 31. 12. 2003 bylo v evidenci jadern˘ch materiálÛ 142 poloÏek, z ãehoÏ pfie-

váÏnou vût‰inu tvofií ochuzen˘ uran.

Správa odvodÛ na jadern˘ úãet

Správa odvodÛ na jadern˘ úãet se fiídila v roce 2003 zákonn˘mi ustanoveními (§ 27

atomového zákona, nafiízením vlády ã. 416/2002 Sb., kter˘m se stanoví v˘‰e odvo-

du a zpÛsob jeho placení pÛvodci radioaktivních odpadÛ na jadern˘ úãet a roãní

v˘‰e pfiíspûvku obcím a pravidla jeho poskytování; zákon ã. 337/1992 Sb. o správû

daní a poplatkÛ ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ; statut SÚRAO a Postup hospodafiení

s prostfiedky jaderného úãtu, vydan˘ MF dne 28. 4. 2000 pod ã.j. 193/25 900/2000).

Byla vedena detailní evidence jednotliv˘ch plátcÛ odvodÛ v souladu s §3 nafiízení vlá-

dy ã. 416/2002 Sb.

Odvod od pÛvodcÛ RAO z jadern˘ch reaktorÛ

Organizací âEZ, a. s., byla za rok 2003 odvedena ãástka ve v˘‰i 1 293 596 550 Kã

a organizací ÚJV ¤eÏ, a. s., ãástka ve v˘‰i 422 460 Kã. Odvod byl splácen v pravi-

deln˘ch mûsíãních splátkách pfiímo na jadern˘ úãet a v termínech stanoven˘ch na-

fiízením vlády. 

Odvod od ostatních pÛvodcÛ RAO

Ostatní pÛvodci radioaktivních odpadÛ (specifikovaní v §2 nafiízení vlády ã.

416/2002 Sb.) platili odvod jednorázovû po pfievzetí radioaktivních odpadÛ. Na zá-

kladû uzavfiené smlouvy s pÛvodcem o pfiebírání radioaktivních odpadÛ a potvrze-

ného prÛvodního listu o jejich pfievzetí byly vystaveny platební v˘mûry odvodÛ. V ro-

ce 2003 zaplatili ostatní pÛvodci radioaktivních odpadÛ celkem 4,5 mil. Kã. 
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Volné prostfiedky jaderného úãtu byly MF investovány na finanãním trhu (v souladu

s § 27 atomového zákona), celkov˘ hrub˘ v˘nos v roce 2003 dosáhl 95,7 mil. Kã.

Kontrola tvorby rezerv na vyfiazování zafiízení z provozu

SÚRAO provádûla (v souladu s §26, odstavec 3, písmeno h) atomového zákona)

kontrolu tvorby rezerv na vyfiazování zafiízení z provozu u drÏitelÛ povolení, ktefií by-

li povinni pro zaji‰tûní vyfiazování rezervu vytváfiet (podle § 18, odstavec 1, písmeno

h) atomového zákona). Do kontrolního procesu byly zafiazeny organizace, kter˘m

bylo vydáno ovûfiení odhadu nákladÛ na vyfiazování a u kter˘ch obdrÏela SÚRAO

sdûlení od Státního úfiadu pro jadernou bezpeãnost, Ïe pfiíslu‰ná organizace je dr-

Ïitelem povolení a má schválen návrh zpÛsobu vyfiazování. V roce 2003 bylo vydáno

ovûfiení nákladÛ na vyfiazování z provozu pro 16 pracovi‰È se zdroji ionizujícího zá-

fiení, celkem jsou ovûfieny náklady pro 145 pracovi‰È. 

SÚRAO provedla kontrolu tvorby rezerv na vyfiazování za rok 2003, která navázala na

kontrolu provádûnou v pfiedcházejících letech. Do procesu kontroly tvorby rezervy na

vyfiazování SÚRAO zafiadila ty drÏitele povolení, jejichÏ ovûfien˘ odhad nákladÛ na

vyfiazování pfiekraãuje stanoven˘ limit 300 tis. Kã. Kontrola byla provedena u 10 drÏi-

telÛ povolení a celkem 25 pracovi‰È. Provedená kontrola tvorby rezerv na vyfiazování

za rok 2003 ukázala, Ïe ne v‰ichni drÏitelé povolení zfiídili vázan˘ úãet u banky, na

kter˘ pfievedli penûÏní prostfiedky. Ve smyslu zákona má SÚRAO schvalovat ãerpání

prostfiedkÛ z vázaného úãtu, není v‰ak úãastníkem smluvního vztahu mezi drÏitelem

povolení a pfiíslu‰nou bankou. O provedené kontrole pfiedala SÚRAO podrobnou

zprávu Státnímu úfiadu pro jadernou bezpeãnost a ministerstvu prÛmyslu a obchodu.

Komunikace s vefiejností

Hlavním dlouhodob˘m cílem SÚRAO v oblasti komunikace s vefiejností zÛstává po-

skytovat zájemcÛm aktuální, pravdivé a srozumitelné informace z oblasti nakládání

s radioaktivními odpady. K poskytování informací pfiistupuje SÚRAO aktivnû s cílem

zv˘‰ení v‰eobecného povûdomí o existenci radioaktivních odpadÛ v âR a o nutnos-

ti jejich zne‰kodÀování. Z dostupn˘ch komunikaãních nástrojÛ (broÏury, exkurze,

tiskové zprávy, apod.) se vyuÏívá pfiedev‰ím Internet a informaãní stfiediska (v DláÏ-

dûné ulici v Praze, stfiedisko v areálu úloÏi‰tû Richard a informaãní koutek v obci

Rouchovany). Informaãní centrum v Praze získalo v roce 2003 nov˘ v˘razn˘ prvek –

model ãásti úloÏné studnû hlubinného úloÏi‰tû s úloÏn˘m kontejnerem pro vyhofielé

jaderné palivo z JE Temelín v postupném fiezu. Provedení inÏen˘rsk˘ch bariér (ben-

tonit a úloÏn˘ kontejner) odpovídá referenãnímu projektu hlubinného úloÏi‰tû z roku

1999 (mûfiítko 1:1). Ke zv˘‰ení atraktivnosti byl model vyroben v pohyblivé verzi,

která umoÏÀuje pfiibliÏnû svûtelnû a zvukovû znázornit vliv bariér na pokles aktivity. 

SÚRAO usiluje o dobré kontakty v lokalitách úloÏi‰È. Proto zorganizovala pro pfied-

stavitele obce Mohelno (leÏící v blízkosti Dukovan) exkurzi do úloÏi‰tû Richard. Poz-

vání k náv‰tûvû Richarda pfiijali také pfiedstavitelé mûsta Litomûfiice.
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Hlavní komunikaãní ãinnosti byly vyvolány dokonãením hodnocení území âR z hle-

diska vhodnosti pro hlubinné úloÏi‰tû. SÚRAO informovala aÈ jiÏ dopisy, ãi pfiímo

osobním setkáním, v‰echny dotãené obce i krajské úfiady. V souvislosti s provádû-

n˘mi leteck˘mi geofyzikálními mûfieními zorganizovala SÚRAO fiadu schÛzek se sta-

rosty (v Budi‰ovû, Tfie‰ti, Milevsku, HoraÏìovicích, Jindfiichovû Hradci, Lubenci),

kde podrobnû informovala o pfiípravû hlubinného úloÏi‰tû i charakteru leteck˘ch

mûfiení. Informace o provádûn˘ch mûfieních byla pfiedána i do v‰ech domácností

v celkem 48 obcích prostfiednictvím informaãní broÏury. Na schÛzkách se starosty

nabídla SÚRAO zfiízení men‰ích místních informaãních stfiedisek, kde by mûli místní

obyvatelé pfiístup k informacím, pfiedev‰ím prostfiednictvím internetu. Na tuto nabíd-

ku reagovali pozitivnû Lubenec a Rohozná, kde byly tyto informaãní kanceláfie uve-

deny do provozu poãátkem roku 2004. 

Koncem roku 2003 informovala SÚRAO obãany o programu pfiípravy hlubinného

úloÏi‰tû na fiadû vefiejn˘ch schÛzí (Paãejov, Ol‰any, Kvá‰Àovice, MaÀovice, HoraÏ-

ìovice, Chanovice, Lodhéfiov, Blatno a dal‰ích). Tyto schÛze byly pro SÚRAO mimo

jiné pfiíleÏitostí k identifikaci námitek a obav místních obyvatel, spojen˘ch s budoucí

stavbou hlubinného úloÏi‰tû. Poznatky z vefiejn˘ch schÛzí budou dÛleÏit˘m podkla-

dem nejen pro dal‰í aktivity v oblasti komunikace s vefiejností (jasnû ukazují, o jaké

informace je zájem, jaké chybí apod.), ale i podnûtem pro dal‰í ãinnosti SÚRAO

v oblasti pfiípravn˘ch projektov˘ch prací. Zafiazení ‰esti lokalit do seznamu potenci-

álnû vhodn˘ch pro hlubinné úloÏi‰tû se v‰ak setkalo ve vût‰inû obcí s nesouhlasem

místních zastupitelstev, ekologick˘ch sdruÏení i obãanÛ. V 5 obcích (v lokalitách

BoÏejovice-Vlksice a Budi‰ov) se koncem roku 2003 konala z iniciativy obãanÛ míst-

ní referenda, která v˘stavbu hlubinného úloÏi‰tû jednoznaãnû odmítla.

SÚRAO usilovala ve vztahu k obcím o transparentnost procesu umísÈování úloÏi‰tû.

Obce mûly moÏnost seznámit se s dosavadními v˘sledky v˘zkumn˘ch prací. Kon-

trolního dne projektu geologick˘ch prací se napfi. úãastnilo 18 pfiedstavitelÛ obcí.

Dále SÚRAO zorganizovala dvoudenní exkurzi pro pfiedstavitele obcí do nûmecké-

ho Gorlebenu. Zde si prohlédli v˘zkumn˘ dÛl v solné formaci, kter˘ je z technického

hlediska vhodn˘ pro hlubinné ukládání a mezisklad vyhofielého jaderného paliva

a vysoce aktivních odpadÛ. Kromû toho mûli úãastníci pfiíleÏitost diskutovat se sta-

rostou sdruÏení 16 obcí leÏících v okolí Gorlebenu. Diskuse se zamûfiila pfiedev‰ím

na dÛvody, pro které starosta, stejnû jako 70 % místních obyvatel, zfiízení úloÏi‰tû

v blízkosti svého pÛsobi‰tû podporuje.

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném pfiístupu 

k informacím

Poãet podan˘ch Ïádostí o informace podle zákona 2 (6)

Poãet podan˘ch odvolání proti rozhodnutí 0

V˘sledky fiízení o sankcích za nedodrÏování tohoto zákona 0

Dal‰í informace t˘kající se uplatÀování zákona ã. 106/1999 Sb. -
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Vnitfiní kontrolní systém v SÚRAO

Dnem 1. ledna 2002 nabyl úãinnosti zákon ã. 320/2001 Sb. o finanãní kontrole ve

vefiejné správû a následnû byla vydána vyhlá‰ka MF ã. 64/2002 Sb., kterou se tento

zákon provádí. UplatÀované fiídicí a kontrolní mechanismy byly modifikovány v sou-

ladu s uveden˘mi pfiedpisy. Byl zpracován vrcholov˘ fiídicí dokument – vnitfiní kon-

trolní systém v SÚRAO, kter˘ stanovuje základní zásady a postupy vykonávané po

fiídící linii vedoucími zamûstnanci, definuje funkce pfiíkazce operace, správce roz-

poãtu a hlavní úãetní, urãuje pfiíslu‰né odpovûdnosti a postup pfii nesplnûní poÏa-

dovan˘ch kritérií. Následnû byl aktualizován vnitfiní pfiedpis zásady hospodafiení

s majetkem a upraven schvalovací doklad pro pfiípravu operace tak, aby provûfiení

pfiipravované operace pfiedcházelo kontrole provádûné správcem rozpoãtu a aby

byla zdÛraznûna odpovûdnost pfiíslu‰n˘ch osob.

Byl jmenován interní auditor (v souladu se zákonem ã. 320/2001 Sb.), jehoÏ ãinnost

byla zamûfiena zejména na odbornou pfiípravu, zpracování dokumentu vnitfiní kon-

trolní systém a promítnutí poÏadovan˘ch zmûn do vnitfiních pracovních postupÛ.

Byla zpracována zpráva o v˘sledcích finanãních kontrol a úãinnosti vnitfiního kon-

trolního systému, jejíÏ obsah je stanoven vyhlá‰kou (ã. 64/2002 Sb.), a odeslána pfií-

slu‰nému odboru ministerstva financí jako správci rozpoãtové kapitoly. V prÛbûhu

roku 2003 bylo provedeno celkem 5 vnitfiních auditÛ. 

Zahraniãní spolupráce

V kaÏdé zemi vyuÏívající zdroje ionizujícího záfiení je nutné uspokojivû fie‰it problém

nakládání s radioaktivními odpady. Vzhledem ke své nároãnosti a sloÏitosti je tato

problematika pfiedmûtem rozsáhlé mezinárodní spolupráce. Mezinárodní instituce

jsou koordinátorem vût‰iny akcí v oblasti nakládání s radioaktivními odpady, jsou

iniciátorem legislativních a regulaãních aktivit a v neposlední fiadû vytváfiejí prostor

pro setkávání odborníkÛ a vzájemnou v˘mûnu informací. NejdÛleÏitûj‰í oblastí mezi-

národní spolupráce je ovûfiování metod hodnocení bezpeãnosti úloÏi‰È radioaktiv-

ních odpadÛ a demonstrace proveditelnosti hlubinn˘ch úloÏi‰È a v˘voj nov˘ch tech-

nologií v této oblasti. Proto je pro SÚRAO nanejv˘‰ dÛleÏité udrÏovat kontakty

a v rozumné mífie se do ãinnosti tûchto organizací zapojovat. SÚRAO se v roce 2003

aktivnû podílela na pfiípravû materiálÛ, na koordinovan˘ch v˘zkumn˘ch programech

a vysílala experty do technick˘ch v˘borÛ, misí MAAE, popfi. k úãasti na schÛzkách

konzultantÛ nebo poradních skupin. 

Vzhledem k tomu, Ïe âeská republika je signatáfiem „Spoleãné konvence o bezpeã-

nosti zne‰kodÀování vyhofielého jaderného paliva a radioaktivních odpadÛ“ Meziná-

rodní agentury pro atomovou energii, podílí se SÚRAO spoleãnû se Státním úfiadem

pro jadernou energii na naplÀování poÏadavkÛ vypl˘vajících z této konvence. Zá-

stupci SÚRAO se úãastnili prvního hodnoticího setkání, které probûhlo v listopadu

2003 ve Vídni.
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V rámci OECD/NEA zastfie‰uje oblast nakládání s radioaktivními odpady V˘bor pro

nakládání s radioaktivními odpady (Radioactive Waste Management Committee -

RWMC). RWMC organizuje ãinnost pomocí vnitfiních a vnûj‰ích pracovních skupin.

Pracovníci SÚRAO zastupují âR v RWMC, v pracovní Integraãní skupinû pro bez-

peãnostní rozbory (Integration Group for Safety Case) a v pracovní skupinû Fórum

o vytváfiení dÛvûry (Forum of Stakeholders Confidence). SÚRAO dále zaji‰Èuje, pfií-

padnû i financuje, úãast ãesk˘ch zástupcÛ v dílãích projektech.

V rámci programÛ Phare a Pfiechodové opatfiení (Transition Facility) pro vyuÏívání ja-

derné energie, které organizuje Generální fieditelství pro roz‰ífiení Evropské komise,

SÚRAO za‰tiÈovala následující projekty:

a) Projekt „¤e‰ení uzavfiení komory v úloÏi‰ti Richard“ zahrnuje vlastní technické fie-

‰ení, vãetnû v‰ech potfiebn˘ch bezpeãnostních rozborÛ. V jeho rámci bude vy-

pracováno zadání na navazující realizaãní etapu, jejíÏ financování je zaji‰tûno

v rámci projektu uvedeného pod písm. c). Byla podepsána smlouva s dodavate-

lem DBE Tech a v prosinci 2003 byla zahájena vstupní jednání.

b) Projekt „Rekonstrukce horké komory v objektu radiaãní chemie ÚRAO Richard“

navazuje na studii rekonstrukce objektu radiaãní chemie v areálu úloÏi‰tû Ri-

chard. V˘bûrové fiízení bylo v roce 2003 zru‰eno a projekt byl zafiazen do finanã-

ního roku 2004 v rámci programÛ Transition Facility.

c) Projekt „V˘voj systému pro sledování toku radioaktivních odpadÛ“ je zamûfien na

inovaci a dopracování informaãního systému ZISS tak, aby vyhovoval poÏadav-

kÛm Spoleãné úmluvy o bezpeãném nakládání s vyhofiel˘m palivem a o bezpeã-

nosti nakládání s radioaktivními odpady v oblasti sledování toku radioaktivních

odpadÛ od jejich vzniku aÏ po uloÏení do úloÏi‰tû. Byla podepsána smlouva s ví-

tûzem v˘bûrového fiízení, sdruÏením CASSIOPEE. V prosinci 2003 byla zahájena

vstupní jednání k projektu.

d) Realizace uzavfiení komor v úloÏi‰ti Richard – projekt byl schválen a navazuje na

projekt uveden˘ pod písm. a). V roce 2004 bude zahájeno v˘bûrové fiízení na do-

davatele.

e) Projekt „Inovace zku‰ebny transportních obalov˘ch souborÛ na úloÏi‰ti Richard“

si klade za cíl vyhovût novû pfiijat˘m vyhlá‰kám a nafiízením ãesk˘ch i mezinárod-

ních institucí a dosáhnout mezinárodnû uznávané akreditace pro testování obalo-

v˘ch souborÛ radioaktivních odpadÛ. PfiedloÏená dokumentace k v˘bûrovému fií-

zení na realizaci projektu byla schválena EC a v prosinci 2003 bylo zahájeno

první kolo v˘bûrového fiízení na dodavatele projektu. 

f)  Návrh projektu „Nákup mûfiicích pfiístrojÛ pro charakterizaci radioaktivních odpa-

dÛ a provádûní vstupní kontroly radioaktivních odpadÛ pfii pfiijímání na úloÏi‰tû“

byl schválen v EC, v˘bûrové fiízení na dodavatele bude zahájeno v roce 2004. 

g) V rámci programÛ Transition Facility byl pfiedloÏen návrh na zafiazení do finanãní-

ho roku 2005 a 2006 na projekty „Zavedení komplexního fiídicího a informaãního

systému SÚRAO“ a na projekt „Uzavfiení úloÏi‰tû Bratrství“.

SÚRAO sleduje nové smûrnice EC a vyjadfiuje se k jejich návrhu. V listopadu 2002

Evropská komise navrhla nové smûrnice k jaderné bezpeãnosti a nakládání s radio-

aktivními odpady. Tyto smûrnice se t˘kají bezpeãnosti jadern˘ch zafiízení bûhem
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provozu a vyfiazování z provozu, fondÛ na vyfiazování jadern˘ch zafiízení a nakládá-

ní s vyhofiel˘m jadern˘m palivem a realizace hlubinného úloÏi‰tû, vãetnû harmono-

gramu jeho uvedení do provozu.

V oblasti dvoustranné mezinárodní spolupráce navazuje SÚRAO pfiímé vztahy tam,

kde je patrná oboustranná v˘hodnost takového vztahu. SÚRAO se po svém zaloÏení

stala pro fiadu zahraniãních organizací partnerem ke konzultacím spoleãného postu-

pu nebo v˘mûnû informací pfii fie‰ení jednotliv˘ch problémÛ nakládání s RAO. Mezi

organizace, se kter˘mi má SÚRAO rámcovou smlouvu o spolupráci, patfií ENRESA

(·panûlsko), NAGRA (·v˘carsko) a POSIVA (Finsko), dále v rámci dílãích projektÛ

spolupracuje SÚRAO s SKB (·védsko), GRS (Nûmecko) a Decom (Slovensko).

Zabezpeãování a kontrola jakosti a bezpeãnost

SÚRAO má vytvofien systém jakosti pro zaji‰tûní vlastních úkolÛ, kter˘ je vybudován

v souladu s poÏadavky pfiíslu‰n˘ch právních pfiedpisÛ (atomov˘ zákon a vyhlá‰ka

SÚJB ã. 214/1997 Sb. o zabezpeãování jakosti pfii ãinnostech souvisejících s vyuÏí-

váním jaderné energie a ãinnostech vedoucích k ozáfiení a o stanovení kritérií pro

zafiazení a rozdûlení vybran˘ch zafiízení do bezpeãnostních tfiíd). TûÏi‰tûm ãinností

pfii zabezpeãování jakosti v roce 2003 byla údrÏba a pfiizpÛsobení systému jakosti

konkrétním podmínkám na jednotliv˘ch pracovi‰tích.

V rámci dodrÏování poÏadavkÛ jakosti bylo mj. zaji‰tûno metrologické ovûfiení pfií-

strojÛ pouÏívan˘ch pfii kontrole dozimetrick˘ch veliãin pfii pfiejímce radioaktivních

odpadÛ do úloÏi‰È a pfii sledování ozáfiení osob. V rámci systému kontroly vlastností

radioaktivních odpadÛ pfii pfiejímce byla na pracovi‰tích pÛvodcÛ  provedena pfie-

zkoumání pro ovûfiení údajÛ deklarovan˘ch pÛvodcem v prÛvodních listech radioak-

tivních odpadÛ. 

PrÛbûÏnû byla zaji‰Èována vstupní ‰kolení a provûrky bezpeãnosti a ochrany zdraví

pfii práci na v‰ech pracovi‰tích, dále probíhala revizní a kontrolní ãinnost a byla pro-

vedena cviãení poÏární ochrany, na dÛlních pracovi‰tích v souãinnosti s báÀsk˘mi

sloÏkami. Byly získány dal‰í odborné zpÛsobilosti v poÏární ochranû a pro hodnoce-

ní rizik, a rekvalifikace v bezpeãnosti a ochranû zdraví pfii práci.

Personální, materiální a technické zabezpeãení

V roce 2003 mûla SÚRAO celkem 32 systemizovan˘ch míst, zahrnujících i místa pro

zaji‰tûní fyzické ochrany úloÏi‰È Richard a Bratrství. Pracovníci SÚRAO byli prÛbûÏ-

nû ‰koleni v souladu s obecnû závazn˘mi pfiedpisy. Povinnosti z oblasti bezpeãnosti

a ochrany zdraví pfii práci a poÏární ochrany, dané zejména zákoníkem práce a zá-

konem o poÏární ochranû, plnila SÚRAO prostfiednictvím odbornû zpÛsobilé osoby.

SÚRAO sídlí v rekonstruovan˘ch prostorách v rozsahu jednoho patra, ãásti pfiízemí

a suterénu v budovû Ministerstva vnitra v DláÏdûné ulici v Praze 1 ãp. 6. Pro zaji‰tû-

ní své ãinnosti je SÚRAO v potfiebném rozsahu vybavena.
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Hospodafiení SÚRAO

âinnosti SÚRAO jsou financovány z prostfiedkÛ jaderného úãtu. Pfiíjmy jaderného

úãtu v roce 2003 tvofiily zejména odvody akciové spoleãnosti âEZ (stanovené nafií-

zením vlády ã. 416/2002 Sb.). Dal‰í pfiíjmy získala SÚRAO ze státního rozpoãtu

(podle § 28 odst. 1 atomového zákona) na nakládání s radioaktivními odpady uloÏe-

n˘mi do nabytí jeho úãinnosti. Podrobné informace o jaderném úãtu jsou souãástí

zprávy Ministerstva financí âR o státním závûreãném úãtu.

SÚRAO vykonává právo hospodafiení s majetkem státu a úãtuje o nûm ve svém

úãetnictví podle zákonn˘ch pfiedpisÛ (zákona ã. 563/1991 Sb. o úãetnictví, dle vy-

hlá‰ky ã. 505/2002 Sb., kterou se provádûjí nûkterá ustanovení zákona ã. 563/1991

Sb., a dle zákona ã. 218/2000 Sb. o rozpoãtov˘ch pravidlech). Rozpoãet SÚRAO se

sestavuje dle rozpoãtové skladby stanovené vyhlá‰kou MF ã. 323/2002 Sb.

SÚRAO nemá vlastní majetek, neodepisuje investiãní majetek, netvofií rezervy, není

plátcem danû z pfiíjmÛ právnick˘ch osob (ve smyslu §18, odstavec 2, písmeno c)

zákona ã. 586/1992 Sb. o dani z pfiíjmu), ani plátcem danû z pfiidané hodnoty, ne-

tvofií zisk a ke konci roku odvádí ve‰keré pfiíjmy za sluÏby poskytované pÛvodcÛm

radioaktivních odpadÛ a nevyãerpané rozpoãtové prostfiedky, s v˘jimkou zÛstatku

fondu kulturních a sociálních potfieb, zpût na jadern˘ úãet.

V˘dajová ãást rozpoãtu je rozdûlena na bûÏné v˘daje a kapitálové v˘daje. Do bûÏ-

n˘ch v˘dajÛ jsou kromû poloÏek uveden˘ch v závazn˘ch ukazatelích zahrnuty také

v˘daje na projekty technického rozvoje, nákup a spotfieba materiálu, sluÏby spojÛ,

sluÏby spojené s nájemn˘m, ‰kolení, poradenské sluÏby, cestovné, nákup externích

sluÏeb. Kapitálové v˘daje obsahují v˘daje na program v˘voje hlubinného úloÏi‰tû,

na rekonstrukce na úloÏi‰tích, investice do v˘poãetní techniky a dal‰í. Podrobné

ãerpání prostfiedkÛ rozpoãtu podle jednotliv˘ch poloÏek, vãetnû komentáfie, bylo

pfiedloÏeno Radû SÚRAO.

Pfiehled ãerpání rozpoãtu v roce 2003 (v tis. Kã)
PoloÏka Název poloÏky Schválen˘ Rozpoãet V˘sledek od Procento

rozpoãet po zmûnách poã. roku ãerpání

V¯DAJE

5 BûÏné v˘daje 56 200 56 200 55 434 98,6

511 Platy zamûstnancÛ a ostatní platby za práci 9 825 9 806 9 802 100,0

5111 Platy zamûstnancÛ 9 285 9 161 9 159 100,0

512 Povinné pojistné placené zamûstnavatelem 3 480 3 480 3 480 100,0

5342 Pfievody FKSP 190 185 183 99,0

6 Kapitálové v˘daje 33 000 33 000 32 433 98,3

61 Investiãní nákupy a související v˘daje 32 500 32 500 32 433 99,8

6901 Rezervy kapitálov˘ch v˘dajÛ 500 500 0 0,0

V˘daje celkem: 89 200 89 200 87 866 98,5

P¤ÍJMY

411 Neinv. pfiijaté dotace od vefiejn˘ch rozpoãtÛ centr. úrovnû 56 200 56 200 55 885 99,4

4119 Neinvestiãní pfiijaté dotace od rozpoãtÛ centr. úrovnû j. n. 12 000 12 000 11 266 93,9

421 Invest. pfiijaté dotace od vefiejn˘ch rozpoãtÛ centr. úrovnû 33 000 33 000 33 000 100,0

Pfiíjmy celkem: 89 200 89 200 89 197 100,0

Pozn.: PoloÏky 411 a 421 jsou pfiíjmy z jaderného úãtu, z toho poloÏka 4119 je pfiíjem ze státního rozpoãtu
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V˘rok auditora

V souladu s ustanovením §30 atomového zákona bylo vedení úãetnictví SÚRAO a úãetní uzá-

vûrka podrobena externímu auditu, kter˘ provedla spoleãnost HLB Hayek spol. s r. o. – ãíslo li-

cence 29, auditor Ing. Jan ¤ehák, auditorské osvûdãení ã. 1692. Audit prokázal, Ïe vedení

úãetnictví a úãetní uzávûrka jsou v souladu s pfiíslu‰n˘mi pfiedpisy. 

Zpráva o ovûfiení roãní úãetní závûrky

Správy úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ

DláÏdûná 6, Praha 1

k 31. 12. 2003 

Ovûfiení roãní úãetní závûrky organizaãní sloÏky státu Správa úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ se

sídlem v Praze 1, DláÏdûná 6, Iâ 66000769, provedla firma HLB HAYEK, spol. s r. o., Jindfii‰-

ská 5/901, Praha 1, ãíslo licence 29. Auditorem odpovûdn˘m za vypracování zprávy je Ing.

Jan ¤ehák, evid. ã. 1692. Zpráva auditora je urãena pro Radu SÚRAO.

Provedli jsme audit pfiiloÏené úãetní závûrky organizaãní sloÏky státu Správa úloÏi‰È radioaktiv-

ních odpadÛ k 31. prosinci 2003. Za sestavení úãetní závûrky je odpovûdn˘ fieditel organiza-

ce. Na‰í úlohou je vydat na základû auditu v˘rok k této úãetní závûrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a s auditorsk˘mi smûrnicemi Komory

auditorÛ âeské republiky. Tyto smûrnice poÏadují, aby byl audit naplánován a proveden tak,

aby auditor získal pfiimûfienou jistotu, Ïe úãetní závûrka neobsahuje v˘znamné nesprávnosti.

Audit zahrnuje v˘bûrov˘m zpÛsobem provedené ovûfiení úplnosti a prÛkaznosti ãástek a infor-

mací uveden˘ch v úãetní závûrce. Audit rovnûÏ zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti

úãetních postupÛ a v˘znamn˘ch odhadÛ uãinûn˘ch úãetní jednotkou a zhodnocení celkové

prezentace úãetní závûrky. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe proveden˘ audit poskytuje pfiimûfien˘ pod-

klad pro vydání v˘roku.

V˘rok auditora:

Podle na‰eho názoru roãní úãetní závûrka podává ve v‰ech v˘znamn˘ch ohledech vûrn˘

a poctiv˘ obraz aktiv, závazkÛ, vlastních zdrojÛ krytí a finanãní situace organizaãní sloÏky stá-

tu Správa úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ k 31. prosinci 2003 v souladu se zákonem o úãetnictví

a pfiíslu‰n˘mi pfiedpisy âeské republiky. 

V Praze 10. února 2004

HLB Hayek spol. s r. o. Ing. Jan ¤ehák

ãíslo licence 29 auditorské osvûdãení ã. 1692
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Rozvaha k 31. 12. 2003 (v tis. Kã)
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AKTIVA stav k 1. 1. 2003 stav k 31. 12. 2003

A. Stálá aktiva 378 200 415 174

1. Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 61 873 96 163

nehmotné v˘sledky v˘zkumu a v˘voje 29 610 43 642

software 6 482 6 617

drobn˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 1 076 1 086

nedokonãen˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 24 706 44 817

2. Oprávky k nehmotnému majetku 0 0

3. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 316 326 319 011

pozemky 4 740 4 740

budovy, haly a stavby 263 608 264 022

samostatné movité vûci 41 850 42 672

drobn˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 5 564 5 672

nedokonãen˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 0 1 605

poskytnuté zálohy 564 300

4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 0 0

5. Dlouhodob˘ finanãní majetek 0 0

B. ObûÏná aktiva 5 209 4 018

1. Zásoby 0 0

2. Pohledávky 1 709 1 070

pohledávky z obchodního styku 1 701 1 070

pohledávky ke sdruÏením 0 0

pohledávky za zamûstnanci 8 -1

3. Finanãní majetek 1 324 1 617

4. Prostfiedky rozpoãtového hospodafiení 2 176 1 331

5. Pfiechodné úãty aktivní 0 0

ÚHRN AKTIV 383 409 419 192

PASIVA

C. Vlastní zdroje krytí aktiv 379 429 408 915

1. Majetkové fondy 378 200 415 174

fond dlouhodobého majetku 378 200 415 174

2. Finanãní fondy 91 98

FKSP 91 98

3. Zvlá‰tní fondy organizaãních sloÏek státu 0 0

4. Zdroje krytí prostfiedkÛ rozpoãtového hospodafiení 0 0

5. Hospodáfisk˘ v˘sledek 1 138 -6 357

saldo v˘dajÛ a nákladÛ -43 -6 700

saldo pfiíjmÛ a v˘nosÛ 1 181 343

D. Cizí zdroje 3 980 10 277

1. Rezervy 0 0

2. Dlouhodobé závazky 0 0

3. Krátkodobé závazky 3 980 10 277

závazky z obchodního styku 1 213 8 300

závazky vÛãi zamûstnancÛm 0 3

závazky ze sociálního zabezpeãení 440 480

ostatní závazky 2 327 1 495

4. Bankovní v˘pomoci a pÛjãky 0 0

5. Pfiechodné úãty pasivní 0 0

ÚHRN PASIV 383 409 419 192
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Oddûlení 

ekonomiky a správy

Oddûlení pfiípravy hlubinného 

úloÏi‰tû vysoce aktivních odpadÛ 

a vyhofielého jaderného paliva

Oddûlení bezpeãnosti

a povolovacích fiízení

Oddûlení technické podpory

a vnitfiního auditu

Kanceláfi

fieditele

Oddûlení provozu úloÏi‰È nízko 

a stfiednû aktivních odpadÛ

Správa úloÏi‰tû 

radioaktivních odpadÛ

Dukovany

Rada SÚRAO

¤editel

Správa a obsluha úloÏi‰È 

radioaktivních odpadÛ

Richard a Bratrství

Ostraha úloÏi‰È 

radioaktivních odpadÛ

Richard a Bratrství
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Kontakty

Vedení SÚRAO

Ing. Vítûzslav Duda, MBA

fieditel  

e-mail: duda@rawra.cz 

tel.: 221 421 526

Ing. Jifií Faltejsek 

zástupce fieditele 

vedoucí oddûlení provozu úloÏi‰È

e-mail: faltejsek@rawra.cz

tel.: 221 421 527

Ing. Milo‰ JanÛ 

vedoucí specialista 

pro provoz a báÀskou bezpeãnost 

e-mail: janu@rawra.cz 

tel.: 221 421 522

Ing. Miroslav Kuãerka 

vedoucí oddûlení 

pro technickou podporu provozu 

e-mail: kucerka@rawra.cz 

tel.: 221 421 528 

Ing. Jaroslava Liehneová

vnitfiní auditor

e-mail: liehneova@rawra.cz

tel.: 221 421 533

Dal‰í kontakty:

Ivana Kédlová

asistentka fieditele  

e-mail: kedlova@rawra.cz

tel.: 221 421 511, fax: 221 421 544

ÚloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ 

Dukovany

Ludvík ·indeláfi

specialista pro správu a provoz úloÏi‰tû

Dukovany

e-mail: sindelar@rawra.cz

tel. + fax: 528 813 423

Ing. Lumír Nachmilner, CSc.

vedoucí oddûlení pfiípravy 

hlubinného úloÏi‰tû

e-mail: nachmilner@rawra.cz 

tel.: 221 421 519

Ing. SoÀa Konopásková, CSc.

vedoucí oddûlení bezpeãnosti 

a povolovacích fiízení

e-mail: konopaskova@rawra.cz

tel.: 221 421 518

Ing. Vûra ·umberová

specialista pro komunikaci 

a vnûj‰í vztahy

e-mail: sumberova@rawra.cz 

tel.: 221 421 520

Jana Mejdrechová

vedoucí oddûlení ekonomiky a správy

e-mail: mejdrechova@rawra.cz

tel.: 221 421 512

ÚloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ 

Richard

Na Bídnici 2

412 01 Litomûfiice

tel.: 416 724 450, fax: 416 724 458

Ing. Václav Trhlík

správce úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ 

Richard a Bratrství

e-mail: trhlik@rawra.cz

tel.: 416 724 456, mobil: 602 627 941



V roce 2004 vydala SÚRAO

Produkce, grafická úprava a v˘roba KUKLIK
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