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Zpráva o ãinnosti

v roce 2002

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 základû § 26 zákona ã. 18/1997 Sb., o mírovém vyuÏívání jaderné energie a ionizujícího 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 v souladu se sv˘m posláním bezpeãné ukládání radioaktivních odpadÛ v âeské republice. Provoz v‰ech úloÏi‰È nízko a stﬁednû
aktivních odpadÛ 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 vysoce aktivních odpadÛ a vyhoﬁelého jaderného paliva pokraãoval etapou hodnocení celého území âeské republiky podle komplexnû
definovan˘ch poÏadavkÛ. 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 prostﬁednictvím sv˘ch informaãních
stﬁedisek, tak prostﬁednictvím internetu a tiskov˘ch materiálÛ. V˘znamnou událostí
uplynulého roku bylo schválení Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhoﬁel˘m jadern˘m palivem vládou âR. Tento strategick˘ dokument, na jehoÏ pﬁípravû
se SÚRAO v˘znamnû podílela, navrhuje taková ﬁe‰ení, která zabezpeãí zne‰kodnûní odpadÛ tak, aby neohroÏovaly zdraví lidí ani Ïivotní prostﬁedí a aby budoucí generace nebyly nepﬁimûﬁenû zatûÏovány dÛsledky vyuÏívání jaderné energie a ionizujícího záﬁení. Koncepce vychází z anal˘zy dosavadního v˘voje a odborného
odhadu budoucích trendÛ pﬁi vyuÏívání jaderné energie a ionizujícího záﬁení. Opírá
se o pÛl století zku‰eností ãesk˘ch organizací a institucí se zne‰kodÀováním radioaktivních odpadÛ a o praxí provûﬁen˘, modernizovan˘ a ucelen˘ systém právních
pﬁedpisÛ, které umoÏÀují tyto ãinnosti bezpeãnû zajistit. Pﬁi pﬁípravû koncepce se
vycházelo také ze zku‰eností, jeÏ s nakládáním s radioaktivními odpady mají jiné
zemû.
V uplynulém roce SÚRAO úspû‰nû naplÀovala své poslání dané atomov˘m zákonem a zajistila v‰echny plánované ãinnosti v poÏadované kvalitû. Je mou pﬁíjemnou
povinností podûkovat v‰em zamûstnancÛm SÚRAO i na‰im spolupracujícím organizacím za dosaÏené v˘sledky.

Ing. Vítûzslav Duda, MBA
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Rada SÚRAO
âinnost SÚRAO je v prÛbûhu roku kontrolována Radou SÚRAO. Sv˘mi usneseními
a doporuãeními se Rada SÚRAO aktivnû podílí na ãinnosti SÚRAO.
V roce 2002 pracovala Rada v následujícím 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
vedoucí oddûlení, Ministerstvo prÛmyslu a obchodu âR
od 25.6. 2002 nahradil Ing. ZbyÀka Valvodu
RNDr. Josef Tomas, CSc.
geolog, odbor geologie, Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí âR
Ing. Ludûk Janou‰ek
vedoucí oddûlení Ïivotního prostﬁedí a energetiky Ministerstva financí âR

Zástupci veﬁejnosti
Lubo‰ KoÏu‰ník
místostarosta mûsta Jáchymov
zastupuje obce z regionÛ existujících úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ
nahradil od 25. 6. 2002 odstupujícího Petra Fiedlera
RNDr. Jitka Seitlová
senátorka
zastupuje ‰ir‰í veﬁejnost
Ing. Pavel Gryndler
ekolog, vedoucí oddûlení Ïivotního prostﬁedí Mûstského úﬁadu Litomûﬁice
zastupuje obce z regionÛ existujících úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ
Ing. Vladimír âern˘
starosta obce Rouchovany
zastupuje obce z regionÛ existujících úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ
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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. Dalibor Tluãhoﬁ, CSc.
vedoucí technického útvaru, Immunotech, 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
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Vedení SÚRAO
Ing. Vítûzslav Duda, MBA
ﬁeditel
Ing. V. Duda je absolventem specializace jaderná energetika na Elektrotechnické fakultû âVUT Praha a absolventem postgraduálního programu MBA. Od roku 1985
pracoval ve spoleãnosti âEZ, a. s., postupnû jako operátor v elektrárnû Dukovany,
smûnov˘ inÏen˘r v Jaderné elektrárnû Temelín a poté na hlavní správû âEZ, a. s.,
jako specialista v oddûlení palivového cyklu jadern˘ch elektráren a jako asistent ﬁeditele divize v˘stavby Jaderné elektrárny Temelín. Od roku 1998 pÛsobí ve funkci
ﬁeditele SÚRAO.
Ing. Jiﬁí Faltejsek
zástupce ﬁeditele a vedoucí oddûlení provozu úloÏi‰È nízko a stﬁednû aktivních odpadÛ
Ing. J. Faltejsek ukonãil v roce 1982 studia na Fakultû jaderné a fyzikálnû inÏen˘rské
âVUT, specializace jadernû chemické inÏen˘rství. Po absolutoriu nastoupil do
Ústavu jaderného v˘zkumu v ¤eÏi do oddûlení neutronové aktivaãní anal˘zy. Podílel
se na pracích souvisejících se zabezpeãováním jakosti analytick˘ch v˘sledkÛ, pﬁípravy referenãních materiálÛ a budování systému jakosti. V letech 1995-1997 byl
zamûstnán v Ústavu jaderného v˘zkumu, a. s., jako manaÏer jakosti národního
Programu v˘voje hlubinného úloÏi‰tû. V SÚRAO pracuje od roku 1997.
Ing. Milo‰ JanÛ
vedoucí specialista pro provoz úloÏi‰È a báÀskou bezpeãnost
Ing. M. JanÛ ukonãil v roce 1966 studia na Fakultû chemické technologie V·CHT
Praha, specializace anorganická technologie a elektrochemie. Po dokonãení V·CHT
pracoval v chemickém prÛmyslu ve vedoucích funkcích, poté v âKD Polovodiãe.
V roce 1978 dokonãil postgraduální studium na V·E âVUT obor mikroelektronika
a optoelektronika a v roce 1986 na FJFI âVUT obor spektrometrie a dozimetrie ionizujícího záﬁení. Od roku 1991 do roku 1997 pÛsobil jako ﬁeditel divize Ústavu pro v˘zkum, v˘robu a vyuÏití radioizotopÛ a od roku 1997 jako ﬁeditel ARAO, a. s., se zab˘val nakládáním s radioaktivními odpady a provozem úloÏi‰È institucionálních
radioaktivních odpadÛ. V SÚRAO pracuje od roku 2000.
Ing. SoÀa Konopásková, CSc.
vedoucí oddûlení bezpeãnosti a povolovacích ﬁízení
Ing. S. Konopásková je absolventkou Fakulty jaderné a fyzikálnû inÏen˘rské âVUT,
specializace dozimetrie a vyuÏití ionizujícího záﬁení. V letech 1975-1998 pÛsobila
v Ústavu jaderného v˘zkumu v ¤eÏi. Pracovala v oddûlení Ïivotního prostﬁedí v oblasti radiaãní bezpeãnosti a monitorování Ïivotního prostﬁedí. Od roku 1990 se zab˘vala ukládáním radioaktivních odpadÛ. Kandidátskou disertaãní práci, která se zab˘vala potenciálními úniky radionuklidÛ z nízkoaktivních odpadÛ do Ïivotního
prostﬁedí, ukonãila v roce 1993. V letech 1992-1998 byla vedoucí oddûlení ukládání
radioaktivních odpadÛ divize chemie palivového cyklu. V SÚRAO pracuje od roku
1998.
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Ing. Miroslav Kuãerka
vedoucí specialista pro technickou podporu
Ing. M. Kuãerka absolvoval v roce 1966 Fakultu strojní VUT Brno, v letech 19671971 postgraduální studium obor Jaderná technika na SV·T Bratislava. PÛsobil
v Atomov˘ch elektrárnách Jaslovské Bohunice. Problematice radioaktivních odpadÛ
se vûnuje od roku 1975. Od roku 1983 do roku 1997 pÛsobil pﬁedev‰ím jako specialista na radioaktivní odpady na federálních ministerstvech a pozdûji jako vedoucí
oddûlení na MPO âR spolupracoval na pﬁípravû atomového zákona a jako pﬁedseda
tzv. Rady 6 se podílel na ﬁízení Programu v˘voje hlubinného úloÏi‰tû. Od 1. 6. 1997
byl povûﬁen ﬁízením SÚRAO.
Jana Mejdrechová
vedoucí oddûlení ekonomiky a správy majetku
Jana Mejdrechová je absolventkou Stﬁední ekonomické ‰koly v Teplicích, oboru v‰eobecná ekonomika. Tﬁi roky pracovala jako úãetní na gymnáziu v Praze. V SÚRAO
pracuje od roku 1999, v souãasné dobû jako vedoucí oddûlení ekonomiky a správy.
Studuje V·FS o.p.s. Praha. Je ãlenkou komory certifikovan˘ch úãetních (certifikát
v oboru úãetnictví a finance).
Ing. Jaroslava Liehneová
specialista pro vnitﬁní audit
Ing. J. Liehneová vystudovala Vysokou ‰kolu ekonomickou v Praze, fakultu ﬁízení obor AS¤E. Po jejím absolvování nastoupila do n. p. Praga, kde pracovala jako samostatn˘ programátor. V roce 1985 nastoupila do PZO Rapid (pozdûji Rapid, a. s.),
kde pracovala ve funkci vedoucí odboru plánu, poté vedoucí finanãního odboru
a zástupce ekonomického námûstka. Souãasnû byla ãlenkou dozorãí rady. Od roku
1998 pracuje v SÚRAO.
Ing. Lumír Nachmilner, CSc.
vedoucí oddûlení pﬁípravy hlubinného úloÏi‰tû vysoce aktivních odpadÛ a vyhoﬁelého jaderného paliva
Ing. L. Nachmilner je absolventem specializace technologie jadern˘ch paliv a radiochemie na Fakultû chemické technologie V·CHT Praha. ¤adu let pÛsobil v Ústavu
jaderného v˘zkumu v ¤eÏi. Pracoval pﬁedev‰ím na v˘zkumu technologie úpravy
a ukládání radioaktivních odpadÛ. Zastával funkci ﬁeditele divize chemie palivového
cyklu a pût let byl i ãlenem pﬁedstavenstva ÚJV ¤eÏ, a. s. Byl koordinátorem národního Programu v˘voje hlubinného úloÏi‰tû vyhoﬁelého paliva a vysoce aktivních odpadÛ. V SÚRAO pracuje od roku 1997.
Ing. Vûra ·umberová
vedoucí specialista pro komunikaci
Ing. V. ·umberová je absolventkou Fakulty chemické technologie V·CHT Praha,
specializace fyzikální chemie. ¤adu let pracovala v Ústavu makromolekulární chemie AVâR, kde se zab˘vala studiem transportu látek pﬁes polymerní membrány.
V letech 1994-1998 pracovala v ÚJV ¤eÏ, a. s., jako manaÏerka Programu v˘voje
hlubinného úloÏi‰tû vyhoﬁelého paliva a vysoce aktivních odpadÛ. V SÚRAO pracuje
od roku 1998.
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Souãasná situace v oblasti ukládání radioaktivních
odpadÛ
Krátkodobé nízko aktivní odpady a stﬁednû aktivní odpady tvoﬁí objemovû nejrozsáhlej‰í skupinu. 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 zpracování a úpravy radioaktivních odpadÛ pﬁed
uloÏením jsou dostateãnû propracované a jsou v âR zavedené a dobﬁe zvládnuté.
V oblasti zpracování institucionálních odpadÛ jsou v‰ak vyuÏívány i nûkteré technologie, které jiÏ nejsou nejmodernûj‰í.
Krátkodobé nízko aktivní odpady z jaderné energetiky jsou ukládány v povrchovém
úloÏi‰ti v areálu jaderné elektrárny Dukovany. Celkov˘ objem úloÏn˘ch prostor
55000 m 3 (asi 180000 sudÛ) je dostateãn˘ k pﬁijetí v‰ech odpadÛ z elektráren
Dukovany i Temelín, které splní podmínky pﬁijatelnosti pro uloÏení, a to i v pﬁípadû
prodlouÏení provozu elektráren na 40 let.
Zne‰kodnûní krátkodob˘ch nízkoaktivních odpadÛ z prÛmyslu, v˘zkumu a zdravotnictví je zaji‰tûno jejich umísÈováním 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.
Celkov˘ objem upraven˘ch podzemních prostor pﬁesahuje 17000 m 3, kapacita pro
ukládání odpadu je pﬁibliÏnû poloviãní (zbytek tvoﬁí obsluÏné chodby). Na základû
poznatkÛ získan˘ch z hydrogeologického, inÏen˘rsko-geologického, geotechnického a seismického prÛzkumu, stavebních expertíz a stavu uloÏen˘ch obalov˘ch jednotek 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 upraveno 5 komor o celkovém objemu pﬁibliÏnû 1200 m 3. Do provozu bylo uvedeno v roce 1974. ÚloÏi‰tû je situováno ve zvodnûlém krystaliniku, a proto je v okolí úloÏn˘ch
prostor vybudován drenáÏní systém. Odvádûné vody jsou monitorovány. V souãasné dobû jsou zpracovávány podrobné bezpeãnostní rozbory, na jejichÏ základû bude rozhodnuto o zpÛsobu provozu tohoto úloÏi‰tû v budoucnu.
Provoz v‰ech úloÏi‰È, vãetnû monitorování jiÏ uzavﬁeného úloÏi‰tû Hostim, je zaji‰Èován SÚRAO v souladu s pﬁíslu‰n˘mi povoleními Státního úﬁadu pro jadernou bezpeãnost, v pﬁípadû dÛlních dûl i v souladu s oprávnûními a povoleními podle báÀsk˘ch pﬁedpisÛ. Kapacita úloÏi‰È je pﬁi stávající produkci radioaktivních odpadÛ
dostateãná ve v˘hledu nûkolika desetiletí. Budování nov˘ch úloÏi‰È pro nízko aktivní
odpady se nepﬁedpokládá, bude optimálnû vyuÏita stávající kapacita úloÏi‰È, pﬁípadnû bude zváÏena moÏnost jejich roz‰íﬁení.
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V men‰í míﬁe vznikají dlouhodobé nízko a stﬁednû aktivní odpady, které nejsou pﬁijatelné k uloÏení do provozovan˘ch pﬁípovrchov˘ch úloÏi‰È. Pro tyto odpady jsou urãeny poÏadavky na zpÛsob a kvalitu jejich úpravy pro skladování a následné uloÏení v hlubinném úloÏi‰ti. Tyto odpady skladují jak jejich pÛvodci, tak SÚRAO.
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 uloÏením v hlubinném úloÏi‰ti. Do doby zprovoznûní hlubinného úloÏi‰tû budou 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 spoleãností 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 provozovan˘ch stavebních objektÛ a technologick˘ch zaﬁízení, provádûna údrÏba stavebních objektÛ, pozemkÛ, strojního a elektro zaﬁízení. Dále je zaji‰Èována radiaãní
ochrana, fyzická ochrana, havarijní pﬁipravenost a jaderná bezpeãnost. V roce 2002
byly dokonãeny úpravy provozní budovy.
V roce 2002 bylo do úloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ Dukovany pﬁijato celkem 23 zásilek radioaktivních odpadÛ z jaderné elektrárny Dukovany (802 sudÛ s bitumenovan˘m odpadem) a jedna zásilka z jaderné elektrárny Temelín (70 sudÛ s bitumenovan˘m odpadem). V prÛbûhu roku pokraãovalo ukládání do jímky D24.
Odpady uloÏené v roce 2002

ÚloÏi‰tû Dukovany

Poãet obalov˘ch jednotek (200 litrov˘ sud)

872

Celková váha

199,575 t

Celkov˘ objem odpadÛ

174,4 m3

Celková aktivita (k 31. 12. 2002)

114 GBq

Provoz úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ Richard a Bratrství
SÚRAO zaji‰Èuje provoz jaderného zaﬁízení - úloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ Richard
a pracovi‰tû IV. kategorie (vyhl. ã. 307/2002 Sb.) - úloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ
Bratrství v souladu s pﬁíslu‰n˘mi povoleními Státního úﬁadu pro jadernou bezpeãnost a âeského báÀského úﬁadu. V rámci bûÏného provozu úloÏi‰È je zaji‰Èována
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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 je zaji‰Èována fyzická ochrana, radiaãní
ochrana, havarijní pﬁipravenost a jaderná bezpeãnost.
Odpady uloÏené v roce 2002

ÚloÏi‰tû Richard

Poãet obalov˘ch jednotek (200 litrov˘ sud)

185

Celková váha

57,011 t

Celkov˘ objem odpadÛ

37,0 m3

Celková aktivita (k 31. 12. 2002)

11763 GBq

Aktivita alfa záﬁiãÛ

1 GBq

Do procesu ukládání bylo pﬁijato 10 jednotek radioaktivních odpadÛ o celkové aktivitû 1872,6 GBq (z toho 1872,4 GBq α záﬁiãÛ) o celkové hmotnosti 789 kg. Do úloÏi‰tû Bratrství nebyly v roce 2002 pﬁijaty Ïádné radioaktivní odpady.
V prÛbûhu roku byly monitorovány geotechnické i hydrogeologické parametry obou
dÛlních dûl. Provozní zaﬁízení bylo udrÏováno v souladu s poÏadavky na bezpeãnou
práci a poÏadavky orgánÛ státního odborného dozoru. Byly dokonãeny technické
práce potﬁebné pro sbûr dat pro bezpeãnostní anal˘zy. ÚloÏi‰tû byla provozována
v souladu se zákonn˘mi pﬁedpisy a jejich provoz byl bezpeãn˘.
V areálu úloÏi‰tû Richard provozovala SÚRAO rovnûÏ zku‰ebnu transportních obalov˘ch souborÛ. Zku‰ebna je urãena (rozhodnutím Státního úﬁadu pro jadernou bezpeãnost ã.j. 4339/2001 ze dne 28. 3. 2001) k provádûní zkou‰ek typového schvalování transportních obalov˘ch souborÛ pro pﬁepravu, skladování a ukládání
jadern˘ch materiálÛ a radioaktivních záﬁiãÛ (do hmotnosti 3200 kg) a zkou‰ek radionuklidov˘ch záﬁiãÛ zvlá‰tní formy podle pﬁíslu‰n˘ch zku‰ebních postupÛ. V roce
2002 provedla zku‰ebna zkou‰ky tﬁí obalov˘ch souborÛ (typu B(U)) a tﬁí kusÛ pouzder pro radioaktivní látky zvlá‰tní formy, dále byla provedena revize 10 ks osvûdãení pro rÛzné druhy obalov˘ch souborÛ (prodlouÏení platnosti osvûdãení). V prÛbûhu
celého roku zku‰ebna poskytovala konzultaãní ãinnost pro uÏivatele obalov˘ch souborÛ. Pﬁíjmy zku‰ebny v roce 2002 dosáhly celkem 455600 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 bezpeãnost podle § 26 odst. 3 písm. j) a k) a § 31 odst. 4 atomového zákona). V roce
2002 byla zahájena likvidace zdrojÛ ionizujícího záﬁení, zachycen˘ch na konci roku
2000 a v roce 2001, které byly po ukonãení ‰etﬁení prohlá‰eny za odpad. V roce
2002 byla vydána 3 rozhodnutí Státního úﬁadu pro jadernou bezpeãnost, kter˘mi bylo SÚRAO naﬁízeno zajistit bezpeãné nakládání s nalezen˘mi zdroji a odpady.
Nebude-li naﬁízeno jinak, budou tyto záchyty likvidovány v roce 2003 jako odpad.
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Monitorování vlivÛ úloÏi‰È na Ïivotní prostﬁedí
Monitorování úloÏi‰È a jejich okolí probíhalo v souladu se schválen˘mi programy monitorování a nebylo zji‰tûno Ïádné pﬁekroãení limitÛ a podmínek bezpeãného provozu.
Objemová aktivita alfa ve v˘pustech z pracovi‰tû Bratrství
Bq/l
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2000
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1,00

Kozlí ‰tola

Jímka x

Vy‰etﬁovací úroveÀ dle PM platného od 1. 7. 2001

Pﬁíprava hlubinného úloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ
Hlubinné úloÏi‰tû je urãeno pro pﬁijetí v‰ech radioaktivních odpadÛ, které není moÏno bezpeãnû uloÏit v pﬁípovrchov˘ch úloÏi‰tích. Jedná se zejména o dlouhodobé
stﬁednû a vysoce aktivní odpady z jaderné energetiky i z v˘zkumn˘ch a prÛmyslov˘ch pracovi‰È a o vyhoﬁelé jaderné palivo po jeho prohlá‰ení za odpad. Bezpeãnost
uloÏení odpadÛ a potﬁebná dlouhodobá izolaãní schopnost úloÏi‰tû bude zaji‰tûna
konstrukãními (inÏen˘rsk˘mi) bariérami a vhodn˘m geologick˘m prostﬁedím.
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 hodnocení 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 prací byl v obecné formû (bez zohlednûní specifick˘ch poÏadavkÛ jednotliv˘ch lokalit)
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navrÏen a odbornû posouzen v pﬁedchozích letech. Cílem SÚRAO je provádût v˘bûr lokalit transparentním zpÛsobem a efektivním postupem. V prÛbûhu roku 2002
dokonãovala SÚRAO etapu hodnocení celého území âR pro umístûní hlubinného
úloÏi‰tû podle komplexních kritérií. Hodnocení bylo provádûno na základû dostupn˘ch archivních dat.
Na tzv. testovací lokalitû bude provádûno odzkou‰ení a rozpracovaní nov˘ch geologick˘ch v˘zkumn˘ch metod, vyvíjen˘ch pﬁeváÏnû v zahraniãí. V navrhované testovací lokalitû v oblasti melechovského masivu probíhají ãinnosti jiÏ ﬁadu let. V návaznosti na získané v˘sledky byl vypracován projekt prací pro dokonãení v˘bûru
vhodn˘ch testovacích území. Pro potﬁeby mezinárodního projektu PADAMOT
(Anal˘za paleohydrologick˘ch dat a testování modelÛ - Palaeohydrological Data
Analysis and Model Testing), kter˘ je podporován Evropskou komisí v 5. rámcovém
plánu pro vûdu a v˘zkum) byl na testovací lokalitû proveden, promûﬁen a ovzorkován 100metrov˘ vrt. Díky technologii vrtání bylo získáno vrtné jádro v kvalitû umoÏÀující velmi detailní studium puklinové mineralizace. Z tohoto vrtu budou dále odebírány vzorky podzemní vody; ty budou vyuÏívány pro experimentální studium
chování materiálÛ inÏen˘rsk˘ch bariér v podmínkách blízk˘ch reáln˘m.
Pro potﬁeby hodnocení stability horninov˘ch masivÛ v âR pokraãovalo úãelové sledování a vyhodnocování seismické aktivity na území âR ve spolupráci s Geofyzikálním
ústavem Praha.

Projektové ãinnosti, návrh inÏen˘rsk˘ch bariér a bezpeãnostní hodnocení
Pro koneãné prÛkazy vhodnosti lokality i pro jednotlivé dílãí rozhodovací kroky (porovnání pﬁijatelnosti jednotliv˘ch lokalit) jsou nutné informace o konstrukãním ﬁe‰ení
úloÏi‰tû a o systému umûl˘ch bariér, které budou souãástí úloÏného systému (tj.
úloÏného kontejneru a v˘plÀov˘ch materiálÛ, pﬁedev‰ím na bázi jílÛ).
Pﬁed zahájením v˘bûru vhodn˘ch materiálÛ pro inÏen˘rské bariéry jsou vypracovávány mûﬁicí metody a srovnávací postupy pro stanovení fyzikálnû-chemick˘ch a mechanick˘ch charakteristik. Dále jsou sledovány pﬁedev‰ím migraãní a difúzní parametry radionuklidÛ v materiálech potenciálnû vhodn˘ch pro inÏen˘rské bariéry.
K dispozici jsou i zaﬁízení na studium korozních procesÛ v aerobním prostﬁedí.
Pokraãuje popis geotechnick˘ch, mineralogick˘ch a geochemick˘ch charakteristik
vhodn˘ch jílov˘ch materiálÛ ãeské provenience; tohoto projektu se úãastní i zahraniãní partneﬁi, POSIVA (Finsko) a SKB (·védsko). V Centru experimentální geotechniky âVUT SF byl uveden do provozu maketov˘ experiment MOCK-UP CZ, kter˘
v mûﬁítku 1 : 2 umoÏÀuje sledovat chování kontejneru a bentonitového v˘plÀového
materiálu pﬁi tepelné zátûÏi a promûnné vlhkosti v podmínkách, jeÏ se blíÏí reáln˘m
podmínkám v úloÏi‰ti. Jedná se o jediné zaﬁízení na svûtû, jeÏ modeluje ‰védsk˘
koncept úloÏn˘ch hnízd KBS-3. PrÛbûh experimentu lze v reálném ãase sledovat
prostﬁednictvím internetu na adrese http://ceg.fsv.cvut.cz/cz/ceg-mock-up-cz/.
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Dále byl do SÚRAO pﬁedán program pro v˘poãet tepelného v˘konu úloÏn˘ch obalov˘ch souborÛ, kter˘ umoÏÀuje pro palivo z jadern˘ch elektráren Dukovany a Temelín
stanovit jeho skuteãn˘ tepeln˘ v˘kon a optimalizovat tak konstrukci dílãích komponent hlubinného úloÏi‰tû. Byly také zahájeny optimalizaãní studie architektonického
i technického ﬁe‰ení povrchov˘ch staveb úloÏi‰tû; ty budou vyuÏity jako podklad pro
rozhodování o rozsahu tûchto staveb.
V rámci prací orientovan˘ch na bezpeãnostní hodnocení budoucího úloÏi‰tû byla
provedena studie zji‰Èující potﬁebu stanovení zóny havarijního plánování kolem budoucího úloÏi‰tû. Anal˘za vztahující se na obecnou lokalitu nenaznaãila, Ïe bude
potﬁeba tuto zónu vyt˘ãit. Pro konkrétní staveni‰tû v‰ak budou závûry studie znovu
provûﬁovány.
Bezpeãnostní rozbory a anal˘zy dlouhodobého chování úloÏi‰tû jsou zaloÏeny na
matematickém modelování dûjÛ, které budou nebo za urãit˘ch okolností mohou
v úloÏi‰ti probíhat. Vûrohodnost tûchto modelÛ lze potvrdit také jejich aplikací na
popis jevÛ, které uÏ v minulosti nastaly v systémech, které jsou v nûjakém smyslu
podobné budoucímu úloÏi‰ti radioaktivních odpadÛ. Tyto jevy jsou oznaãovány jako
pﬁírodní analogy. Jako pﬁírodní analog je jiÏ ﬁadu let sledována v lokalitû Ruprechtov
migraãní schopnost uranu v prostﬁedí jílov˘ch materiálÛ (jedná se o analogii migrace sloÏek vyhoﬁelého jaderného paliva). Novû bylo zahájeno studium chování skel
barven˘ch uranem a strusek z hutí, vyroben˘ch pﬁed nûkolika sty lety a získan˘ch
z dlouhodob˘ch skládek. Tato skla obsahují polymetalické rudy s pﬁímûsí uranov˘ch
minerálÛ a v prÛbûhu ãasu byla vystavena pÛsobení atmosférick˘ch i geochemick˘ch vlivÛ. Proto se zkoumají jako „antropogenní analog“.

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 tyto radionuklidy ‰tûpitelné, lze je vyuÏít v nov˘ch reaktorov˘ch
systémech pro v˘robu energie a zároveÀ je pﬁevést na ménû nebezpeãné izotopy,
to znamená transmutovat. Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhoﬁel˘m jadern˘m palivem v âR ukládá, aby byl tento smûr moÏného nakládání s vyhoﬁel˘m jadern˘m palivem sledován. SÚRAO proto podporuje studium metod, které mohou zefektivnit dal‰í vyuÏití vyhoﬁelého jaderného paliva, jako jsou pyrochemické
metody jeho pﬁepracování. Souãasnû jsou experimentálnû studovány a matematicky vyhodnocovány jadernû-fyzikální a konstrukãní charakteristiky materiálÛ, které by
mûly b˘t vyuÏity v transmutaãním reaktoru. âeská pracovi‰tû se s podporou SÚRAO
zapojila i do projektu Evropské komise MOST (Technologie reaktorÛ s roztaven˘mi
solemi - Molten Salt Reactor Technology), jenÏ shrnuje a tﬁídí dosavadní poznatky
o moÏnostech pﬁepracování, recyklace a transmutace vyhoﬁelého jaderného paliva.
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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, které souvisejí s pﬁedmûtem ãinnosti SÚRAO nebo jsou provádûny na základû poÏadavkÛ 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 atomového zákona. Pro úloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ Dukovany bylo novû získáno povolení
nakládání s radioaktivními odpady a povolení provozu jaderného zaﬁízení a pracovi‰tû IV. kategorie. V rámci povolovacího ﬁízení schválil Státní úﬁad pro jadernou bezpeãnost pﬁíslu‰nou dokumentaci, z níÏ v roce 2002 byly aktualizovány limity a podmínky bezpeãného provozu vãetnû podmínek pﬁijatelnosti radioaktivních odpadÛ na
úloÏi‰tû, program zabezpeãování jakosti, návrh zpÛsobu vyﬁazování z provozu, vnitﬁní havarijní plán, program monitorování a návrh na vymezení kontrolovaného pásma.
Pro úloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ Richard Litomûﬁice bylo získáno prodlouÏení povolení k nakládání s radioaktivními odpady a povolení provozu jaderného zaﬁízení
a pracovi‰tû IV. kategorie. Byly dokonãeny technické práce k aktualizaci dat pro
bezpeãnostní rozbory a probûhla oponentura bezpeãnostních rozborÛ proveden˘ch
v období 2000-2002. Bezpeãnostní rozbory budou podkladem pro povolovací ﬁízení, které probûhne do konce roku 2003.
Pro úloÏi‰tû Bratrství byly provedeny bezpeãnostní rozbory, které budou pouÏity jako podklad pro stanovení podmínek pﬁijatelnosti. Povolovací ﬁízení bude zahájeno
v polovinû roku 2003.
K 30. 6. 2002 konãila platnost povolení k nakládání s jadern˘mi materiály a platnost
schválení zpÛsobu zaji‰tûní fyzické ochrany úloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ Richard.
Proto byl vypracován nov˘ návrh zpÛsobu zaji‰tûní fyzické ochrany. Související dokumentace, pﬁedloÏená Státnímu úﬁadu pro jadernou bezpeãnost, byla pﬁíslu‰n˘mi
rozhodnutími schválena.
V prÛbûhu roku 2002 probûhlo na úloÏi‰tích radioaktivních odpadÛ nûkolik inspekcí
Státního úﬁadu pro jadernou bezpeãnost a Obvodního báÀského úﬁadu. Inspekãní
orgány neuloÏily SÚRAO Ïádná nápravná opatﬁení.

Vedení evidence pﬁevzat˘ch radioaktivních odpadÛ a jadern˘ch materiálÛ
Zaji‰tûní vedení evidence pﬁevzat˘ch radioaktivních odpadÛ a jejich pÛvodcÛ je
jedním z úkolÛ SÚRAO (podle § 26 odst. d) atomového zákona, podrobnûj‰í úprava
evidence je souãástí vyhlá‰ky ã. 307/2002 Sb.). Evidence pﬁevzat˘ch radioaktivních

16

SÚRAO – ZPRÁVA O âINNOSTI V ROCE 2002

odpadÛ je vedena v listinné i elektronické podobû. V elektronické databázi ZISS
jsou evidovány v‰echny radioaktivní odpady pﬁevzaté SÚRAO. Od roku 2002 je tento digitální archiv prÛvodních listÛ doplÀován o údaje z historick˘ch listinn˘ch prÛvodních listÛ radioaktivních odpadÛ, které byly pﬁevzaty k uloÏení pﬁed pﬁevodem
úloÏi‰È na stát, tj. pﬁed rokem 2000. V databázi bylo koncem roku zaloÏeno pﬁes 5 tisíc historick˘ch dokumentÛ. Vkládání dat pokraãuje i v roce 2003.
Kromû evidence pﬁevzat˘ch radioaktivních odpadÛ zpracovává SÚRAO i údaje o jejich pﬁedpokládané budoucí tvorbû. Ke konci roku 2002 evidovala SÚRAO údaje
celkem od 116 pÛvodcÛ radioaktivních odpadÛ.
Evidence jadern˘ch materiálÛ byla vedena v souladu s vyhlá‰kou ã. 316/2002 Sb.
K 31. 12. 2002 bylo v evidenci 99 poloÏek jadern˘ch materiálÛ, z ãehoÏ pﬁeváÏnou
vût‰inu tvoﬁí ochuzen˘ uran.

Správa odvodÛ na jadern˘ úãet
Správa odvodÛ na jadern˘ úãet se ﬁídila v roce 2002 § 27 atomového zákona, naﬁízením vlády ã. 224/1997 Sb., o v˘‰i a zpÛsobu odvádûní prostﬁedkÛ pÛvodcÛ radioaktivních odpadÛ na jadern˘ úãet; zákonem ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkÛ ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, statutem SÚRAO a Postupem hospodaﬁení
s prostﬁedky jaderného úãtu (vydan˘m ministerstvem financí dne 28. 4. 2000 pod
ã. j. 193/25 900/2000). Byla vedena detailní evidence jednotliv˘ch plátcÛ odvodÛ
(v souladu s § 3 naﬁízení vlády ã. 224/1997 Sb.).
Odvod od pÛvodcÛ RAO z jadern˘ch elektráren
Organizaci âEZ, a. s., byl na základû pﬁiznání k odvodu stanoven platebním v˘mûrem odvod pro rok 2002 ve v˘‰i 673685 tis. Kã (v souladu s ustanovením § 1 naﬁízení vlády ã. 224/1997 Sb.) a byla stanovena mûsíãní splátka ve v˘‰i 56140 tis. Kã.
Odvod byl splácen v pravideln˘ch mûsíãních splátkách pﬁímo na jadern˘ úãet
a v termínech stanoven˘ch splátkov˘m kalendáﬁem, kter˘ byl souãástí platebního
v˘mûru.
Odvod od ostatních pÛvodcÛ RAO
Ostatní pÛvodci radioaktivních odpadÛ (specifikovaní v § 2 naﬁízení vlády ã. 224/1997
Sb.) platili odvod jednorázovû po pﬁevzetí odpadÛ. Na základû uzavﬁené smlouvy
s pÛvodcem o pﬁebírání radioaktivních odpadÛ a potvrzeného prÛvodního listu o jejich pﬁevzetí byly vystaveny platební v˘mûry odvodÛ. V roce 2002 zaplatili ostatní
pÛvodci radioaktivních odpadÛ celkem 1,6 mil. Kã.
Volné prostﬁedky jaderného úãtu byly ministerstvem financí investovány na finanãním trhu (v souladu s § 27 atomového zákona), celkov˘ v˘nos v roce 2002 dosáhl
123,7 mil. Kã.
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Kontrola rezervy drÏitelÛ povolení na vyﬁazování jejich zaﬁízení z provozu
SÚRAO provádûla kontrolu tvorby rezerv na vyﬁazování zaﬁízení z provozu (v souladu s § 26, odstavec 3, písmeno h) atomového zákona) u drÏitelÛ povolení, kteﬁí byli
povinni pro zaji‰tûní vyﬁazování vytváﬁet rezervu (podle § 18, odstavec 1, písmeno
h) atomového zákona). Do kontrolního procesu byly zaﬁazeny organizace, kter˘m
bylo vydáno ovûﬁení odhadu nákladÛ na vyﬁazování a které jsou podle sdûlení
Státního úﬁadu pro jadernou bezpeãnost drÏiteli povolení a mají schválen návrh
zpÛsobu vyﬁazování. V roce 2002 bylo vydáno ovûﬁení odhadu nákladÛ na vyﬁazování z provozu pro 34 pracovi‰È se zdroji ionizujícího záﬁení, celkem jsou ovûﬁeny
odhady nákladÛ pro 134 pracovi‰È.
V prÛbûhu roku 2002 SÚRAO provedla kontrolu tvorby rezerv na vyﬁazování, která
navázala na kontrolu provádûnou v pﬁedcházejících letech a souãasnû zohlednila
zmûny v oblasti tvorby rezerv, které pﬁinesla novela atomového zákona ã. 13/2002
Sb. s úãinností od 1. 7. 2002. Novela atomového zákona nepoÏaduje vytváﬁení rezerv na vyﬁazování u organizaãních sloÏek státu a státních pﬁíspûvkov˘ch organizací, veﬁejn˘ch vysok˘ch ‰kol, organizaãních sloÏek státu a pﬁíspûvkov˘ch organizací
zﬁizovan˘ch územními samosprávn˘mi celky. Dále stanovuje finanãní limit pro zahájení tvorby rezervy; povinnost vytváﬁet rezervu má drÏitel povolení, jehoÏ odhad nákladÛ pﬁekroãí v˘‰i 300 tisíc Kã.
Do procesu kontroly tvorby rezervy na vyﬁazování SÚRAO zaﬁadila ty drÏitele povolení, jejichÏ ovûﬁen˘ odhad nákladÛ na vyﬁazování pﬁekraãuje stanoven˘ limit 300 tisíc Kã. Kontrola byla provedena u 10 drÏitelÛ povolení a celkem 25 pracovi‰È.
Provedená kontrola tvorby rezerv na vyﬁazování za rok 2002 ukázala, Ïe ne v‰ichni
drÏitelé povolení zﬁídili vázan˘ úãet u banky, na kter˘ pﬁevedli penûÏní prostﬁedky.
SÚRAO v‰ak v Ïádném pﬁípadû nebylo úãastníkem smluvního vztahu, kter˘ má jako
jedin˘ právo povolit ve smyslu zákona ãerpání prostﬁedkÛ z vázaného úãtu. Z provedené kontroly vypl˘vá nejednotná interpretace poÏadavkÛ atomového zákona drÏiteli povolení. O provedené kontrole pﬁedala SÚRAO podrobnou zprávu Státnímu
úﬁadu pro jadernou bezpeãnost a Ministerstvu prÛmyslu a obchodu âR.

Komunikace s veﬁejností
Hlavním dlouhodob˘m cílem SÚRAO v oblasti komunikace s veﬁejností zÛstává poskytovat 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 nutnosti jejich zne‰kodÀování. Z dostupn˘ch komunikaãních nástrojÛ (broÏury, exkurze,
tiskové zprávy, ãlánky v médiích apod.) se vyuÏívá pﬁedev‰ím internet a informaãní
stﬁediska. Informaãní stﬁedisko v DláÏdûné ulici v Praze nav‰tívila v minulém roce
ﬁada tﬁíd stﬁedních i základních ‰kol pﬁeváÏnû z Prahy. Uãitelé, ale také Ïáci, hodnotí moÏnost roz‰íﬁit si znalosti o ochranû Ïivotního prostﬁedí pﬁed dopady vyuÏívání
radioaktivity vesmûs kladnû a skuteãnost, Ïe po náv‰tûvû jedné tﬁídy se obvykle
ohlásí dal‰í tﬁídy téÏe ‰koly, je pro SÚRAO velmi povzbudivá. Pro potﬁeby informaã-
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ního stﬁediska byl natoãen dvacetiminutov˘ film, zamûﬁen˘ pﬁedev‰ím na nakládání
s radioaktivními odpady v âR. SÚRAO také vydala broÏuru (ve 3 jazycích), obsahující prezentaci dané problematiky na panelech stálé expozice stﬁediska.
Informace o radioaktivních odpadech musí b˘t snadno dosaÏitelné pﬁedev‰ím v regionech s provozovan˘mi úloÏi‰ti. Z tohoto dÛvodu otevﬁela SÚRAO v dubnu 2002
informaãní stﬁedisko v areálu úloÏi‰tû Richard. V˘stava stﬁediska je obdobou praÏské expozice, navíc obsahuje podrobné informace o místním úloÏi‰ti vãetnû historie
dolu Richard. Také v obci Rouchovany (v katastru této obce leÏí úloÏi‰tû Dukovany)
bylo v obecní knihovnû po cel˘ rok v provozu informaãní stﬁedisko, pﬁesnûji informaãní koutek. Dva poãítaãe s pﬁipojením na internet jsou zde vyuÏity vût‰inu otvírací doby.
Dal‰ím dÛleÏit˘m cílem je aktivní v˘mûna informací s regiony, ve kter˘ch leÏí lokality
potenciálnû vhodné pro v˘stavbu hlubinného úloÏi‰tû. Zástupci vedení SÚRAO nav‰tívili referáty Ïivotního prostﬁedí v‰ech 5 krajÛ (v Praze, Plzni, Ústí nad Labem,
âesk˘ch Budûjovicích a Jihlavû), kde tyto lokality leÏí, a informovali je o pﬁipravovan˘ch pracích. V roce 2001 SÚRAO iniciovala vznik 4 Rad starostÛ, zahrnujících 47
obcí (Rada pro lokality Tis a Blatno, Rada pro lokality Chy‰ky a Vlksice, Rada pro
Lodhéﬁov, Kunûjov a Klenovou a Rada pro lokalitu RÛÏená). V roce 2002 SÚRAO informovala tyto Rady o v˘voji situace v nakládání s odpady v âR i v zahraniãí pomocí nûkolika dopisÛ, ale pﬁedev‰ím na spoleãné schÛzce Rad v ﬁíjnu, která se konala
v Hrotovicích. SchÛzka byla spojena s pracovní náv‰tûvou úloÏi‰tû Dukovany a prohlídkou meziskladu vyhoﬁelého jaderného paliva. Obce se vût‰inou staví k moÏnosti
zahájení geologick˘ch prací v jejich katastru odmítavû, pﬁedev‰ím kvÛli obavám
z dlouhodobého naru‰ení pﬁírody a z dopadÛ v sociální a ekonomické oblasti. SÚRAO bude do budoucna usilovat o hlub‰í v˘mûnu informací s obcemi, aby mohla
podle moÏností negativním postojÛm pﬁedcházet.
V lednu 2002 se v Táboﬁe uskuteãnil semináﬁ o zne‰kodÀování radioaktivních odpadÛ. SÚRAO na nûj pozvala ekologická sdruÏení a skupinu lidí pracujících v uvedené
oblasti. V‰ichni úãastníci hodnotili diskuzi jako uÏiteãnou, do budoucna bylo dohodnuto uspoﬁádat semináﬁ s pﬁesnûji definovan˘mi diskusními tématy i cíli.

Zpráva o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném pﬁístupu k informacím
Poãet podan˘ch Ïádostí o informace podle zákona

0

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.

-

Opis podstatn˘ch ãástí kaÏdého rozsudku soudu:
Mûstsk˘ soud v Praze pﬁezkoumal rozhodnutí SÚRAO ze dne 14. 3. 2001 o odmítnutí poskytnutí informace (zápisu z jednání Rady SÚRAO, plánu komunikaãního pro-
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gramu a návrhu novely naﬁízení vlády o odvodech plátcÛ na jadern˘ úãet) SdruÏení
pro záchranu prostﬁedí Calla a následné rozhodnutí ze dne 13. 4. 2001 o odvolání
v této vûci. Soud v rozsudku ze dne 15. 3. 2002 obû rozhodnutí SÚRAO zru‰il a vrátil vûc SÚRAO k dal‰ímu ﬁízení.
Ve zdÛvodnûní rozsudku se mimo jiné uvádí:
„Îádost o poskytnutí informace (vztahuje se k zápisu z jednání Rady SÚRAO) byla
v tomto bodû natolik nekonkrétní, Ïe povinn˘ subjekt nemohl spolehlivû zváÏit, zda
poÏadovaná informace nemÛÏe b˘t eventuálnû z dÛvodu uvedeného v § 11 odst. 1
písm.a) zákona o informacích poskytnuta a dle §12 citovaného zákona vylouãena.
Îádost o informaci a odÛvodnûní neposkytnutí informace jsou natolik obecné, Ïe ani
soud nemÛÏe posoudit, zda neposkytnutí informace bylo v souladu s uveden˘m
ustanovením zákona o informacích ãi nikoliv. Pokud v pﬁedmûtné vûci nebyl pﬁedmût Ïádosti pﬁesnû vymezen, bylo povinností povinného subjektu postupovat dle
§ 14 odst. 3 písm. a) zákona o informacích, tj. ve lhÛtû 7 dnÛ od podání Ïádosti vyzvat Ïalobce k upﬁesnûní Ïádosti a pokud by v˘zva ve lhÛtû 30 dnÛ zÛstala ze strany Ïalobce bez odezvy, rozhodnout o odmítnutí Ïádosti. ProtoÏe v pﬁedmûtné vûci
povinn˘ subjekt uveden˘m zpÛsobem nepostupoval, je jiÏ tato skuteãnost dÛvodem
pro zru‰ení obou napaden˘ch rozhodnutí“.
„S odvoláním na vnitﬁní pokyny SÚRAO nebyl poskytnut ani plán komunikace na rok
2001. Otázky úpravy komunikace, tj. zpÛsob, jak˘m bude povinn˘ subjekt komunikovat s veﬁejností, povaÏuje soud za vnitﬁní záleÏitost povinného subjektu, neboÈ
plán vztahující se k tomu, jak bude s veﬁejností komunikováno nemÛÏe ve sv˘ch dÛsledcích nijak omezit práva tﬁetích osob. Nebude-li totiÏ v rámci realizované komunikace s veﬁejností komunikováno podle poÏadavkÛ ãi pﬁedstav veﬁejnosti, mÛÏe se
veﬁejnost postupem podle zákona o informacích domáhat konkrétní informace, která
souvisí s ãinností povinného subjektu.“
Jednu z „v˘jimek povinnosti poskytovat informaci pﬁedstavuje situace, kdy je poÏadována informace, která vznikla v etapû pﬁípravy rozhodnutí povinného subjektu,
obsaÏená v § 11 odst. 1 písm. b) zákona o informacích. S tímto odÛvodnûním byla
odepﬁena Ïádost, kterou bylo poÏadováno zaslání novely naﬁízení vlády ã. 224/1997
Sb., stanovující odvody plátcÛ na jadern˘ úãet. I v tomto smûru se soud ztotoÏÀuje
s dÛvody, pro které povinn˘ subjekt odepﬁel poÏadovanou informaci.“

Vnitﬁní kontrolní systém v SÚRAO
Dne 1. ledna 2002 nabyl úãinnosti zákon ã. 320/2001 Sb., o finanãní kontrole ve veﬁejné správû a následnû byla vydána vyhlá‰ka ministerstva financí ã. 64/2002 Sb.,
kterou se tento zákon provádí. UplatÀované ﬁídicí a kontrolní mechanismy byly modifikovány v souladu s uveden˘mi pﬁedpisy. Byl zpracován vrcholov˘ ﬁídicí dokument Vnitﬁní kontrolní systém v SÚRAO, kter˘ stanovuje základní zásady a postupy
vykonávané po ﬁídicí linii vedoucími zamûstnanci, definuje funkce pﬁíkazce operace, správce rozpoãtu a hlavní úãetní, urãuje pﬁíslu‰né odpovûdnosti a urãuje postup
pﬁi nesplnûní poÏadovan˘ch kritérií. Následnû byl aktualizován vnitﬁní pﬁedpis
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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 zodpovûdnost pﬁíslu‰n˘ch osob.
V souladu se zákonem ã. 320/2001 Sb., byl jmenován interní auditor, jehoÏ ãinnost
byla zamûﬁena zejména na odbornou pﬁípravu, zpracování dokumentu Vnitﬁní kontrolní systém a promítnutí poÏadovan˘ch zmûn do vnitﬁních pracovních postupÛ.
Byla zpracována zpráva o v˘sledcích finanãních kontrol a úãinnosti vnitﬁního kontrolního systému, jejíÏ obsah je stanoven vyhlá‰kou ã. 64/2002 Sb., a odeslána pﬁíslu‰nému odboru ministerstva financí jako správci rozpoãtové kapitoly.

Zahraniãní spolupráce
V kaÏdé zemi vyuÏívající zdroje ionizujícího záﬁení je nutné uspokojivû ﬁe‰it problém
nakládání s radioaktivními odpady. Vzhledem k 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 mezinárodní spolupráce je ovûﬁování metod hodnocení bezpeãnosti úloÏi‰È radioaktivních
odpadÛ a demonstrace proveditelnosti hlubinn˘ch úloÏi‰È a v˘voj nov˘ch technologií 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 2002 aktivnû
podílela na pﬁípravû materiálÛ, na koordinovan˘ch v˘zkumn˘ch programech a vysílala experty do technick˘ch v˘borÛ, misí Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), popﬁ. k úãasti na schÛzkách konzultantÛ nebo poradních skupin.
V‰echny zahraniãní sluÏební cesty v roce 2002 byly uskuteãÀovány cílenû pouze na
ty projekty, které mají konkrétní dopad na ãinnosti SÚRAO.
Vzhledem k tomu, Ïe âeská republika je signatáﬁem „Spoleãné úmluvy o bezpeãnosti pﬁi nakládání s vyhoﬁel˘m palivem a bezpeãnosti pﬁi nakládání s radioaktivními
odpady“ (Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the
Safety of Radioactive Waste Management), SÚRAO se spoleãnû se Státním úﬁadem
pro jadernou bezpeãnost podílí na naplÀování poÏadavkÛ vypl˘vajících z této konvence.
V rámci OECD/NEA zastﬁe‰uje oblast nakládání s radioaktivními odpady V˘bor pro
zne‰kodÀování radioaktivních odpadÛ (Radioactive Waste Management Committee
- RWMC). RWMC organizuje ãinnost pomocí vnitﬁních a vnûj‰ích pracovních skupin.
Pracovníci SÚRAO zastupují âR v RWMC, v pracovních skupinách - Integraãní skupina pro bezpeãnostní rozbory (Integration Group for Safety Case) a Forum o vytváﬁení dÛvûry (Forum on Stakeholders Confidence). SÚRAO dále zaji‰Èuje, pﬁípadnû
i financuje úãast ãesk˘ch zástupcÛ v dílãích projektech.

22

SÚRAO – ZPRÁVA O âINNOSTI V ROCE 2002

Projekty Phare
V rámci pﬁípravy programÛ Phare z oblasti vyuÏívání jaderné energie, které organizuje Generální ﬁeditelství pro roz‰íﬁení EU (DG Enlargement EC), SÚRAO podala tﬁi
návrhy na projekty:
• projekt ﬁe‰ení uzavﬁení komory v úloÏi‰ti radiokativních odpadÛ Richard,
• projekt rekonstrukce horké komory v objektu radiaãní chemie úloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ Richard,
• v˘voj systému pro sledování nakládání s radioaktivními odpady.
V lednu 2002 byly tyto návrhy v Evropské komisi schváleny a byla vypracována podrobná zadání projektÛ pro v˘bûrová ﬁízení na dodávku prací. SÚRAO v roce 2002
podala dal‰í dva návrhy projektÛ Phare. Jedná se o:
• realizace uzavﬁení komory v úloÏi‰ti Richard,
• inovace zku‰ebny transportních obalov˘ch souborÛ na úloÏi‰ti Richard.
Oba návrhy byly v prosinci 2002 schváleny a zaﬁazeny do plánu Evropské komise.
SÚRAO sleduje nové smûrnice Evropské komise a vyjadﬁuje se k jejich návrhu. V listopadu 2002 Evropská komise navrhla nové smûrnice k jaderné bezpeãnosti a nakládání s radioaktivními odpady. Tyto smûrnice se t˘kají bezpeãnosti jadern˘ch zaﬁízení bûhem provozu a vyﬁazování z provozu, fondÛ na vyﬁazování jadern˘ch
zaﬁízení a nakládání s vyhoﬁel˘m jadern˘m palivem a realizace hlubinného úloÏi‰tû,
vãetnû harmonogramu jeho uvedení do provozu. Smûrnice navrhuje uvedení hlubinn˘ch úloÏi‰È do provozu nejpozdûji do roku 2018, coÏ je v˘raznû posunut˘ termín
oproti vládou schválené Koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhoﬁel˘m
jadern˘m palivem, která poÏaduje uvedení hlubinného úloÏi‰tû do provozu v roce
2065.
V˘znamnou souãástí ãinnosti Evropské komise je organizování tematicky zamûﬁen˘ch semináﬁÛ (napﬁ. CLUSTER - CLub of Underground Storage, TEsting and
Research facilities - Klub skladovacích, testovacích a v˘zkumn˘ch zaﬁízení), na kter˘ch jsou pﬁedávány nejnovûj‰í poznatky z dané oblasti.
Bûhem roku probíhaly intenzivní pﬁípravy na pﬁistoupení k projektÛm 6. rámcového
plánu EU podpory vûdy a v˘zkumu. SÚRAO se aktivnû úãastnila na pﬁípravû technick˘ch zadání projektÛ (dodrÏení souladu se zámûry SÚRAO). SÚRAO se do tûchto projektÛ zapojuje samostatnû i jako zprostﬁedkovatel pro ãeské organizace pﬁi
získávání tûchto projektÛ. Na konci roku 2002 byla vyhlá‰ena první v˘zva k podání
nabídek. Souãasnû pokraãují za úãasti SÚRAO projekty 5. rámcového plánu.
Dvoustranná spolupráce
Aktivity v této oblasti si kladou za cíl navazovat pﬁímé vztahy tam, kde je patrná
oboustranná v˘hodnost takového vztahu. SÚRAO se stala pro ﬁadu zahraniãních organizací partnerem ke konzultacím spoleãného postupu nebo k v˘mûnû informací
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pﬁi ﬁe‰ení jednotliv˘ch problémÛ nakládání s radioaktivními odpady. 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 a udrÏuje systém jakosti pro zaji‰tûní vlastních úkolÛ. Tento
systém 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 vyuÏíváním 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 2002 byla údrÏba
a pﬁizpÛsobení systému jakosti konkrétním podmínkám na jednotliv˘ch pracovi‰tích.
V rámci dodrÏování poÏadavkÛ jakosti bylo mj. zaji‰tûno metrologické ovûﬁení pﬁístrojÛ 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 pﬁezkoumání pro ovûﬁení údajÛ deklarovan˘ch pÛvodcem v prÛvodních listech radioaktivních 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. Byla provedena cviãení poÏární ochrany, na dÛlních pracovi‰tích v souãinnosti s báÀsk˘mi
sloÏkami. Byly získány dal‰í odborné zpÛsobilosti v poÏární ochranû a pro hodnocení rizik a rekvalifikace v bezpeãnosti a ochranû zdraví pﬁi práci.

Personální, materiální a technické zabezpeãení
V roce 2002 mûla SÚRAO celkem 32 systemizovan˘ch míst, zahrnujících i místa pro
zaji‰tûní fyzické ochrany úloÏi‰È Richard a Bratrství. Pracovníci SÚRAO byli prÛbûÏnû ‰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 zákonem o poÏární ochranû, plnila SÚRAO prostﬁednictvím odbornû zpÛsobilé
osoby.
Od konce roku 2000 sídlí SÚRAO v rekonstruovan˘ch prostorách v rozsahu jednoho
patra, ãásti pﬁízemí a suterénu v budovû Ministerstva vnitra âR v DláÏdûné ulici
v Praze 1, ã. 1004/6. Pro zaji‰tûní své ãinnosti je SÚRAO v potﬁebném rozsahu vybavena kanceláﬁskou technikou i dopravními prostﬁedky.
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Hospodaﬁení SÚRAO
âinnosti SÚRAO jsou financovány z prostﬁedkÛ jaderného úãtu. Pﬁíjmy jaderného
úãtu v roce 2002 tvoﬁily zejména odvody akciové spoleãnosti âEZ, stanovené naﬁízením vlády ã. 224/1997 Sb., dal‰í pﬁíjmy získala SÚRAO prostﬁednictvím dotace ze
státního rozpoãtu (podle § 28 odst. 1 atomového zákona na nakládání s radioaktivními odpady uloÏen˘mi do nabytí jeho úãinnosti) a v˘nosy z finanãního investování
prostﬁedkÛ jaderného úãtu. 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 zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, a podle opatﬁení Ministerstva
financí âR ã. j. 283/76104/2000, kter˘m se stanoví úãtová osnova pro rozpoãtové
a pﬁíspûvkové organizace. Rozpoãet SÚRAO se sestavuje dle rozpoãtové skladby
stanovené opatﬁením Ministerstva financí âR ã. j. 111/74200/97 ve znûní pozdûj‰ích
opatﬁení Ministerstva financí âR.
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, netvoﬁí zisk a ke konci roku odvádí ve‰keré pﬁíjmy za sluÏby poskytované pÛvodcÛm
radioaktivních odpadÛ a nevyãerpané rozpoãtové prostﬁedky, s v˘jimkou zÛstatku
FKSP, zpût na jadern˘ úãet.

Pﬁehled ãerpání rozpoãtu v roce 2002
Agregované údaje (v tis. Kã)
PoloÏka Název poloÏky

Rozpoãet

Rozpoãet

Skuteãnost âerpání

po úpravû

(%)

V¯DAJE
5
511
5111
512
5342
6
61
6901

51900

51900

50499

Platy zamûstnancÛ a ostatní platby za prov. práci

BûÏné v˘daje

9310

9310

9288

99,8

Platy zamûstnancÛ

8800

8800

8799

100,0

Pojistné placené zamûstnavatelem

3350

3350

3350

100,0

180

180

180

100,0

Kapitálové v˘daje

24600

24600

22779

92,6

Investiãní v˘daje

22880

22880

22779

99,6

1720

1720

0

0,0

76500

76500

73278

95,8

Neinvestiãní pﬁevody FKSP

Rozpisové rezervy kapitálov˘ch v˘dajÛ
V˘daje celkem:

97,3

P¤ÍJMY
2

0

0

679

411

NedaÀové pﬁíjmy
Neinv. pﬁijaté dotace od rozpoãtÛ centr. úrovnû

51900

51900

51896

100,0

4119

Neinvestiãní pﬁijaté dotace ze státního rozpoãtu

12000

12000

10826

90,2

421

Invest. pﬁijaté dotace od rozpoãtÛ centr. úrovnû

24600

24600

22880

93,0

Pﬁíjmy celkem:

76500

76500

75455

98,6

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

26

SÚRAO – ZPRÁVA O âINNOSTI V ROCE 2002

V˘dajová ãást rozpoãtu je rozdûlena na bûÏné v˘daje a kapitálové v˘daje. Do bûÏn˘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 v úloÏi‰tích, investice do v˘poãetní techniky a dal‰í.

Hodnocení roku 2002
V roce 2002 zajistila SÚRAO v souladu s pﬁedmûtem své ãinnosti podle atomového
zákona bezpeãn˘ a plynul˘ provoz provozovan˘ch úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ.
Dále pokraãovala v programu v˘voje hlubinného úloÏi‰tû pro zaji‰tûní budoucího
ukládání vysoce aktivních odpadÛ a vyhoﬁelého jaderného paliva. Z hlediska zaji‰tûní efektivního a úãelného vynakládání finanãních prostﬁedkÛ na externí subdodávky
z rozpoãtu SÚRAO bylo postupováno podle zákona ã. 199/1994 Sb., o zadávání veﬁejn˘ch zakázek, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, a vynaloÏené prostﬁedky byly úãelnû vyuÏity pro plnûní úkolÛ SÚRAO podle schváleného rozpoãtu a plánu ãinnosti.

SÚRAO – ZPRÁVA O âINNOSTI V ROCE 2002

27

V˘rok auditora
V souladu s ustanovením § 30 atomového zákona bylo vedení úãetnictví SÚRAO a úãetní uzávûrka podrobena externímu auditu, kter˘ provedla spoleãnost HLB Hayek spol. s r. o. - ãíslo licence 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.

V˘Àatek ze zprávy auditora s v˘rokem auditora

Zpráva o ovûﬁení roãní úãetní závûrky
Správy úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ
DláÏdûná 6, Praha 1
k 31. 12. 2002

Ovûﬁení roãní úãetní závûrky organizaãní sloÏky státu Správa úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ se
sídlem v Praze 1, DláÏdûná 6, IâO 66000769, provedla firma HLB HAYEK, spol. s r. o., ãlen
HLB International, Jindﬁi‰ská 5/901, Praha 1, ãíslo licence 29. Auditorem odpovûdn˘m za vypracování zprávy je Ing. Jan ¤ehák, evid. ã. 1692. Zpráva je urãena pro Radu SÚRAO.

Provedli jsme audit úãetní závûrky organizaãní sloÏky státu Správa úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ k 31. prosinci 2002. Za sestavení úãetní závûrky je odpovûdn˘ ﬁeditel organizace. 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 informací 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˘ podklad 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 státu Správa úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ k 31. prosinci 2002 v souladu se zákonem o úãetnictví
a pﬁíslu‰n˘mi pﬁedpisy âeské republiky.

V Praze 24. ledna 2003

HLB Hayek spol. s r. o.
ãíslo licence 29

28

Ing. Jan ¤ehák
auditorské osvûdãení ã. 1692
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Rozvaha k 31. 12. 2002 (v tis. Kã)
AKTIVA

stav k 1. 1. 2002

stav k 31. 12. 2002

353707

378200

A. Stálá aktiva
1. Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
nehmotné v˘sledky v˘zkumu a v˘voje
software
drobn˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
poﬁízení dlouhodobého nehmotného majetku
poskytnuté zálohy
2. Oprávky k nehmotnému majetku
3. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
pozemky
budovy, haly a stavby
samostatné movité vûci
drobn˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
poﬁízení dlouhodobého hmotného majetku
poskytnuté zálohy

44167

61873

21346

29610

2223

6482

918

1076

19679

24706

0

0

0

0

309540

316326

4740

4740

253251

263608

34055

41850

4475

5564

13020

0

0

564

4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

0

0

5. Dlouhodob˘ finanãní majetek

0

0

15384

5209

B. ObûÏná aktiva
1. Zásoby
2. Pohledávky
pohledávky z obchodního styku
pohledávky za zamûstnanci

0

0

441

1709

423

1701

18

8

jiné pohledávky

0

0

3. Finanãní majetek

14943

1324

4. Prostﬁedky rozpoãtového hospodaﬁení

0

2176

5. Pﬁechodné úãty aktivní

0

0

369091

383409

ÚHRN AKTIV
PASIVA
C. Vlastní zdroje krytí aktiv

353986

379429

1. Majetkové fondy

353707

379429

353707

379429

99

91

99

91

3. Zvlá‰tní fondy organizaãních sloÏek státu

0

0

4. Zdroje krytí prostﬁedkÛ rozpoãtového hospodaﬁení

0

0

180

1138

fond dlouhodobého majetku
2. Finanãní fondy
FKSP

5. Hospodáﬁsk˘ v˘sledek
saldo v˘dajÛ a nákladÛ

231

-43

saldo pﬁíjmÛ a v˘nosÛ

-51

1181

15105

3980

D. Cizí zdroje
1. Rezervy

0

0

2. Dlouhodobé závazky

0

0

3. Krátkodobé závazky
závazky z obchodního styku
závazky ze sociálního zabezpeãení

15105

3980

12939

1213

528

440

1638

2327

4. Bankovní v˘pomoci a pÛjãky

0

0

5. Pﬁechodné úãty pasivní

0

0

369091

383409

ostatní závazky

ÚHRN PASIV
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Organizaãní schéma SÚRAO

Rada SÚRAO

¤editel

Kanceláﬁ

Oddûlení

ﬁeditele

ekonomiky a správy

Oddûlení provozu úloÏi‰È nízko
a stﬁednû aktivních odpadÛ

Správa úloÏi‰tû
radioaktivních odpadÛ
Dukovany

Správa a obsluha úloÏi‰È
radioaktivních odpadÛ
Richard a Bratrstvi

Oddûlení pﬁípravy hlubinného
úloÏi‰tû vysoce aktivních odpadÛ
a vyhoﬁelého jaderného paliva

Oddûlení bezpeãnosti
a povolovacích ﬁízení

Oddûlení technické podpory
a vnitﬁního auditu

Ostraha úloÏi‰È
radioaktivních odpadÛ
Richard a Bratrstvi
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Stanislav Ledvinka

Franti‰ek Koutek

Jan Vesel˘

Jiﬁí Soudek

Olga Ferklová

Milo‰ JanÛ

Jiﬁí Zahn

Antonín Knobloch

Zdenka âmielová

Václav Trhlík

Jana Mejdrechová

Karel Kunc

Marcela Balá‰ová

Jana Petrová

Jozef Harãiarik

Ivana Kédlová

Vûra ·umberová

Miroslav Kuãerka

Eli‰ka Královcová

Jaroslava Liehneová

Franti‰ek Woller

Jiﬁí Faltejsek

Vítûzslav Duda

Kontakty
Vedení SÚRAO
Ing. Vítûzslav Duda, MBA

Ing. Lumír Nachmilner, CSc.

ﬁeditel

vedoucí oddûlení pﬁípravy

e-mail: duda@rawra.cz

hlubinného úloÏi‰tû

tel: 221 421 526

e-mail: nachmilner@rawra.cz
tel: 221 421 519

Ing. Jiﬁí Faltejsek
zástupce ﬁeditele

Ing. SoÀa Konopásková, CSc.

vedoucí oddûlení provozu úloÏi‰È

vedoucí oddûlení bezpeãnosti

e-mail: faltejsek@rawra.cz

a povolovacích ﬁízení

tel: 221 421 527

e-mail: konopaskova@rawra.cz
tel: 221 421 518

Ing. Milo‰ JanÛ
vedoucí specialista

Ing. Vûra ·umberová

pro provoz a báÀskou bezpeãnost

specialista pro komunikaci

e-mail: janu@rawra.cz

a vnûj‰í vztahy

tel: 221 421 522

e-mail: sumberova@rawra.cz
tel: 221 421 520

Ing. Miroslav Kuãerka
vedoucí specialista

Jana Mejdrechová

pro technickou podporu

vedoucí oddûlení ekonomiky a správy

e-mail: kucerka@rawra.cz

e-mail: mejdrechova@rawra.cz

tel: 221 421 528

tel: 221 421 512

Dal‰í kontakty:
Ivana Kédlová

Ing. Václav Trhlík

asistentka ﬁeditele

správce úloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ

e-mail: kedlova@rawra.cz

Richard a pracovi‰tû Bratrství

tel: 221 421 511

e-mail: trhlik@rawra.cz

fax: 221 421 544

tel: 416 724 456, mobil: 602 627 941

Informaãní stﬁedisko Praha

Ludvík ·indeláﬁ

DláÏdûná 6, Praha 1

specialista pro správu a provoz ÚRAO

tel: 221 421 539

Dukovany
e-mail: sindelar@rawra.cz

ÚloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ

tel: 528 813 423

Richard

fax: 528 813 423

Na Bídnici 2, 412 01 Litomûﬁice
tel: 416 724 450
fax: 416 724 458
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V roce 2003 vydala SÚRAO
Produkce, grafická úprava a v˘roba KUKLIK

Správa úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ
DláÏdûná 6, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 421 511
E-mail: info@rawra.cz
www.surao.cz

