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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

V roce 2007 vydala SÚRAO

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

Produkce, grafická úprava a v˘roba KUKLIK

dosud vyprodukovan˘ch i budoucích v souladu s poÏadavky na jadernou bezpeãnost a ochranu ãlovûka i Ïivotního prostﬁedí.

Ilustraãní fotografie pocházejí z lokalit vytipovan˘ch pro umístûní hlubinného úloÏi‰tû.
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Úvodní slovo ﬁeditele
Tak jako v dﬁívûj‰ích letech
i v uplynulém roce SÚRAO plnila
své poslání a zaji‰Èovala bezpeãné ukládání nízko a stﬁednû
aktivních

odpadÛ

v

souladu

s pﬁíslu‰n˘mi zákonn˘mi pﬁedpisy. Provoz úloÏi‰È Dukovany,
Richard a Bratrství probíhal ve
v‰ech parametrech v rámci limitÛ

a

podmínek

schválen˘ch

Státním úﬁadem pro jadernou
bezpeãnost.
Na úloÏi‰ti Richard dále pokraãovaly práce na uzavírání jedné
ukládací komory. Tato akce probíhá

na

základû

v˘sledkÛ

pﬁedchozí projektové pﬁípravy
a je spolufinancována z prostﬁedkÛ EU. Do novû pﬁipraven˘ch
komor byly pﬁemisÈovány radioaktivní odpady ukládané od poãátku provozu úloÏi‰tû, byla provádûna jejich kontrola a úprava. Dále byla na úloÏi‰ti Richard ukonãena
rekonstrukce provozní budovy, horké komory a zku‰ebny transportních obalov˘ch
souborÛ. V rámci provozu úloÏi‰È byla na poÏadované úrovni zaji‰Èována jaderná
bezpeãnost, radiaãní ochrana, fyzická ochrana, havarijní pﬁipravenost a bûÏná stavební a technologická údrÏba.
V rámci programu pﬁípravy hlubinného úloÏi‰tû vysoce aktivních odpadÛ a vyhoﬁelého jaderného paliva pokraãovaly vûdeckov˘zkumné projekty, jejichÏ cílem je
dÛkladnû porozumût dlouhodobému chování úloÏného systému. ¤ada tûchto projektÛ je realizována s mezinárodní úãastí. V oblasti vyhledávání vhodné lokality pro
budoucí hlubinné úloÏi‰tû nebyly provádûny Ïádné geologické práce. SÚRAO stojí
pﬁed váÏn˘m problémem, kdy vût‰ina obyvatel ve vytipovan˘ch lokalitách odmítá
moÏnost realizace hlubinného úloÏi‰tû ve svém okolí. Pﬁetrvává obava obyvatel z radioaktivity, z budoucích negativních vlivÛ pﬁi raÏbû podzemního díla i z poklesu cen
pozemkÛ ãi sníÏeného zájmu o zemûdûlské plodiny z dané oblasti. SÚRAO se snaÏila udrÏovat s obcemi ve vytipovan˘ch lokalitách úzk˘ kontakt a zorganizovala pro
obãany z dotãen˘ch obcí exkurze na vybraná jaderná zaﬁízení.
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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, vedení pﬁíslu‰n˘ch záznamÛ a evidencí, v˘kaznictví apod. O své ãinnosti SÚRAO prÛbûÏnû informovala veﬁejnost jak
prostﬁednictvím sv˘ch informaãních stﬁedisek, tak i prostﬁednictvím Internetu a tiskov˘ch materiálÛ.
V uplynulém roce SÚRAO naplÀovala své poslání dané atomov˘m zákonem a zajistila v‰echny provozní 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
Na ãinnost SÚRAO dohlíÏí v prÛbûhu roku Rada SÚRAO, v níÏ jsou zástupci ministerstva prÛmyslu a obchodu, ministerstva financí, ministerstva Ïivotního prostﬁedí,
hlavních pÛvodcÛ radioaktivních odpadÛ a regionÛ mûst a obcí s provozovan˘mi
úloÏi‰ti a zástupce ‰ir‰í veﬁejnosti. Sv˘mi usneseními a doporuãeními se Rada
SÚRAO aktivnû podílí na ãinnosti SÚRAO.
Rada pracovala v roce 2006 ve sloÏení:

Ing. Ludûk Janík
pﬁedseda Rady
vedoucí oddûlení radioaktivních odpadÛ a jaderné bezpeãnosti
Ministerstvo prÛmyslu a obchodu âeské republiky

Zástupci orgánÛ státní správy
RNDr. Martin Hol˘
ﬁeditel odboru geologie
Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí âeské republiky
Ing. Ludûk Janou‰ek
vedoucí oddûlení dopravy, prÛmyslu a místního rozvoje
Ministerstvo financí âeské republiky

Zástupci veﬁejnosti
Ing. Vladimír âern˘
starosta obce Rouchovany
zastupoval obce z regionÛ existujících úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ
Michael Kune‰
starosta mûsta Jáchymov
zastupoval obce z regionÛ existujících úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ
Ing. Pavel Gryndler
vedoucí odboru Ïivotního prostﬁedí MûÚ Litomûﬁice
zastupuje obce z regionÛ existujících úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ
RNDr. Jitka Seitlová
senátorka
zastupovala ‰ir‰í veﬁejnost a regiony s projektovan˘m úloÏi‰tûm
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Zástupci pÛvodcÛ radioaktivních odpadÛ
Ing. Franti‰ek Pazdera, CSc.
generální ﬁeditel a pﬁedseda pﬁedstavenstva, ÚJV ¤eÏ, a.s.
zastupuje pÛvodce radioaktivních odpadÛ mimo oblast jaderné energetiky
Ing. Ladislav ·tûpánek
místopﬁedseda Rady
ﬁeditel sekce palivov˘ cyklus, âEZ, a. s.
zastupuje pÛvodce radioaktivních odpadÛ z oblasti jaderné energetiky
Ing. Václav Urbánek
technick˘ ﬁeditel a pﬁedseda dozorãí rady, Chemcomex Praha, a.s.
zastupuje pÛvodce radioaktivních odpadÛ mimo oblast jaderné energetiky
Ing. Ivo Kouklík
ﬁeditel sekce anal˘zy pﬁípravy jadern˘ch zdrojÛ, âEZ, a. s.
zastupuje pÛvodce radioaktivních odpadÛ z oblasti jaderné energetiky
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Souãasná situace v oblasti ukládání radioaktivních
odpadÛ
Krátkodobé nízko a stﬁednû aktivní odpady tvoﬁí objemovû nejrozsáhlej‰í tﬁídu.
Vznikají v kapalné ãi pevné formû pﬁi provozu a vyﬁazování jadern˘ch reaktorÛ a pﬁi
nakládání se zdroji ionizujícího záﬁení. Tyto 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 âeské republice zavedeny.
Krátkodobé nízko a stﬁednû aktivní odpady z jaderné energetiky jsou ukládány v povrchovém úloÏi‰ti v areálu jaderné elektrárny Dukovany. Celkov˘ objem úloÏn˘ch
prostor 55 000 m3 (cca 180 000 dvûstûlitrov˘ch sudÛ) je dostateãn˘ k pﬁijetí v‰ech
provozních odpadÛ z elektráren Dukovany i Temelín, které splní podmínky pﬁijatelnosti pro uloÏení, i k pﬁijetí krátkodob˘ch nízko a stﬁednû aktivních odpadÛ
z budoucího vyﬁazování obou jadern˘ch elektráren. ÚloÏi‰tû je moÏno ãásteãnû vyuÏít i pro ukládání institucionálních odpadÛ.
Zne‰kodnûní krátkodob˘ch nízko a stﬁednû aktivních odpadÛ z prÛmyslu, v˘zkumu
a zdravotnictví je zaji‰tûno 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. Celkov˘ objem upraven˘ch podzemních prostor pﬁesahuje 17 000 m3, kapacita pro
ukládání odpadu je pﬁibliÏnû poloviãní (zbytek tvoﬁí obsluÏné chodby).
ÚloÏi‰tû Bratrství je urãeno k ukládání odpadÛ s pﬁírodními radionuklidy. Vzniklo
adaptací tûÏní ‰toly b˘valého uranového dolu, kde bylo pro ukládání upraveno 5 komor o celkovém objemu pﬁibliÏnû 1 200 m3. Do provozu bylo uvedeno v roce 1974.
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 (SÚJB), 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. Nepﬁedpokládá se budování nov˘ch úloÏi‰È pro nízko a stﬁednû aktivní odpady, optimálnû bude vyuÏita kapacita
stávajících úloÏi‰È, pﬁípadnû bude zváÏena moÏnost jejich roz‰íﬁení.
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 i SÚRAO.
Vysoko 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. PÛvodci se mohou rozhodnout o jeho dal‰ím vyuÏití. Do
doby zprovoznûní hlubinného úloÏi‰tû jsou tyto odpady skladovány u jejich pÛvodcÛ.
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Provoz úloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ Dukovany
Provoz jaderného zaﬁízení – úloÏi‰tû Dukovany je zaji‰Èován v souladu s § 26 atomového zákona dodavatelsky spoleãností âEZ, a. s. 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.
Od zaãátku roku byla postupnû zaplÀována jímka D19, od ﬁíjna pak bylo zahájeno
ukládání i do jímky D17. Pﬁi uzavírání jímky D19 byly do horní vrstvy uloÏeny rozmûrné kusové odpady a palety s nezpevnûn˘m odpadem. Tento odpad byl zpevnûn
v˘plÀov˘m cementem pﬁi uzavírání jímky. Dále pokraãovalo ukládání do jímky D17.
V roce 2006 bylo do úloÏi‰tû Dukovany uloÏeno 1 365 jednotek radioaktivních odpadÛ (pﬁedev‰ím sudy o objemu 200 l) o celkové hmotnosti 335,1 t a celkové aktivitû
478,8 GBq. Z tohoto mnoÏství celkem 905 jednotek (228,9 t) pocházelo z jaderné
elektrárny Dukovany, z toho bylo 774 sudÛ s bitumenovan˘m radioaktivním odpadem (191,6 t) a 131 jednotek s nezpevnûn˘m nebo kusov˘m radioaktivním
odpadem (37,3 t). Z jaderné elektrárny Temelín bylo uloÏeno 440 jednotek (9103 t),
z toho bylo 330 sudÛ s bitumenovan˘m radioaktivním odpadem (74,7 t) a 110 jednotek s nezpevnûn˘m nebo kusov˘m radioaktivním odpadem (13,6 t). Kromû toho bylo
do úloÏi‰tû uloÏeno i 20 jednotek (14,9 t) nezpevnûn˘ch a kusov˘ch radioaktivních
odpadÛ z institucionální sféry.
Monitorování úloÏi‰tû a jeho okolí probíhalo v souladu se schválen˘m programem
monitorování a nebylo zji‰tûno Ïádné pﬁekroãení limitÛ a podmínek bezpeãného
provozu úloÏi‰tû Dukovany. SÚJB provedl v roce 2006 na úloÏi‰ti Dukovany tﬁi inspekce bez podstatn˘ch zji‰tûní.

âerpání dílãího rozpoãtu – ÚRAO Dukovany
BûÏné v˘daje zahrnují zejména náklady na zaji‰tûní provozu v roce 2006, z toho
ãástka 1,5 mil. Kã byla poskytnuta obci Rouchovany jako pﬁíspûvek podle ãl. I bod
54 zákona ã. 13/2002 Sb. v souladu s naﬁízením vlády ã. 416/2002 Sb.
Pﬁehled ãerpání dílãího rozpoãtu v roce 2006 (v tis. Kã)
PoloÏka Název poloÏky
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BûÏné v˘daje
Kapitálové v˘daje
V˘daje celkem

Schválen˘
rozpoãet

Rozpoãet
po zmûnách

15 950
1 300
17 200

16 166
0
16 166

V˘sledek od
poãátku roku

15 015
0
15 015
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Provoz úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ Richard
a Bratrství
SÚRAO zaji‰Èovala v roce 2006 provoz jaderného 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. V rámci bûÏného provozu
úloÏi‰È byla 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 ochrana, radiaãní ochrana, havarijní pﬁipravenost a jaderná bezpeãnost.
V podzemní ãásti úloÏi‰tû Richard probíhala úprava historick˘ch radioaktivních odpadÛ a jejich pﬁemísÈování do novû pﬁipraven˘ch ukládacích komor. V povrchovém
areálu úloÏi‰tû Richard byla provedena rekonstrukce provozní budovy a zku‰ebny
transportních obalov˘ch souborÛ.
Do úloÏi‰tû Richard bylo v roce 2006 uloÏeno 222 standardních obalov˘ch jednotek
(tj. 44,4 m3) radioaktivních odpadÛ o celkové hmotnosti 73,35 t a celkové aktivitû
345,5 GBq (z toho 0,55 GBq α záﬁiãÛ). Dále bylo do procesu ukládání pﬁijato 21 jednotek radioaktivních odpadÛ o celkové hmotnosti 5,177 t a celkové aktivitû 1,858 TBq
(z toho 696 GBq α záﬁiãÛ).
Do úloÏi‰tû Bratrství bylo v roce 2006 pﬁijato 96 obalov˘ch jednotek (tj. 19,2 m3)
o hmotnosti 29,74 t s odpady obsahujícími pouze pﬁírodní radionuklidy o celkové
aktivitû 46,7 GBq.
V prÛbûhu roku byly monitorovány geotechnické i hydrogeologické parametry obou
dÛlních dûl. Provozní zaﬁízení bylo udrÏováno v souladu s poÏadavky na bezpeãnou
práci a s poÏadavky orgánÛ státního odborného dozoru. Radiaãní monitorování pracovi‰È a jejich okolí probíhalo v souladu se schválen˘mi programy monitorování.
âinnost SÚRAO byla v roce 2006 kontrolována SÚJB a orgány báÀského dozoru.
ÚloÏi‰tû byla provozována v souladu se zákonn˘mi pﬁedpisy a jejich provoz byl
bezpeãn˘.
ÚloÏi‰tû

Inspekce SÚJB

Inspekce âBÚ

Dukovany

3

0

Richard

7

5

Bratrství

2

2

V areálu úloÏi‰tû Richard provozovala SÚRAO rovnûÏ zku‰ebnu obalov˘ch souborÛ
urãenou k provádûní zkou‰ek typového schvalování transportních obalov˘ch
souborÛ pro pﬁepravu, skladování a ukládání jadern˘ch materiálÛ a radioaktivních
záﬁiãÛ (do hmotnosti 3 200 kg) a zkou‰ek radionuklidov˘ch záﬁiãÛ zvlá‰tní formy podle pﬁíslu‰n˘ch zku‰ebních postupÛ. V roce 2006 provedla zku‰ebna obalov˘ch
souborÛ zkou‰ky jednoho obalového souboru typu B(U), dále byla provedena revize
5 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 2006 dosáhly celkem 96 tis. Kã.
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V rámci provozu úloÏi‰tû Richard byla zaji‰Èována prozatímní správa radioaktivních
odpadÛ a nakládání s nimi na základû rozhodnutí SÚJB podle § 26 odst. 3 písm. j)
a k) a § 31 odst. 4 atomového zákona. V roce 2006 byla vydána dvû rozhodnutí
SÚJB a SÚRAO zajistilo bezpeãné nakládání s nalezen˘mi zdroji a odpady a jejich
následné uloÏení.

âerpání dílãího rozpoãtu – úloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ Richard a Bratrství
K zaji‰tûní bezpeãného nakládání s radioaktivními odpady uloÏen˘mi podle pﬁedpisÛ platn˘ch do nabytí úãinnosti atomového zákona v úloÏi‰tích Richard a Bratrství,
a prací souvisejících s monitorováním na uzavﬁeném úloÏi‰ti Hostim, byly poskytnuty
finanãní prostﬁedky ze státního rozpoãtu formou rozhodnutí Ministerstva prÛmyslu
a obchodu âR v souladu s § 28 odst. 1 a § 26 odst. 3 písm. j) a k) zákona
ã. 18/1997 Sb. Prostﬁedky byly ãerpány v celkové v˘‰i 12,8 mil. Kã.
BûÏné v˘daje zahrnují zejména náklady na zaji‰tûní provozu (obsluha, monitorování, zaji‰tûní báÀské bezpeãnosti, radiaãní ochrany apod.), náklady na opravy
a udrÏovací práce, náklady na pﬁemisÈování radioaktivních odpadÛ a související
dÛlní ãinnosti, studie sanace komory ã. 2 v úloÏi‰ti Bratrství apod. Dále zahrnují
bûÏné v˘daje i ãástku 1,5 mil. Kã jako pﬁíspûvek obci Litomûﬁice a 1,5 mil. Kã jako
pﬁíspûvek obci Jáchymov podle ãl. I bod 54 zákona ã. 13/2002 Sb., a v souladu
s naﬁízením vlády ã. 416/2002 Sb. Kapitálové v˘daje zahrnují zejména náklady na
rekonstrukci provozní budovy na úloÏi‰ti Richard vãetnû projektov˘ch prací, technického vybavení a náklady na laserové scanování podzemních prostor úloÏi‰tû
Richard a náklady na poﬁízení dodávkového automobilu.
Pﬁehled ãerpání dílãího rozpoãtu v roce 2006 (v tis. Kã)
PoloÏka Název poloÏky

5
6

BûÏné v˘daje
Kapitálové v˘daje
V˘daje celkem

Schválen˘
rozpoãet

Rozpoãet
po zmûnách

23 800
18 300
42 100

22 365
18 350
40 715
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poãátku roku

20 287
18 326
38 613
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Pﬁíprava hlubinného úloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ
Vysoko aktivní odpady, popﬁ. vyhoﬁelé jaderné palivo po jeho prohlá‰ení za odpad,
by mûly b˘t podle Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhoﬁel˘m palivem v âeské republice koneãn˘m zpÛsobem zne‰kodnûny uloÏením v hlubinném
úloÏi‰ti. Základní varianta pﬁedpokládá vybudování hlubinného úloÏi‰tû na území
âR. Bezpeãnost uloÏení tûchto odpadÛ je dosaÏena vytvoﬁením systému umûl˘ch
a pﬁírodních bariér schopn˘ch izolovat v odpadech pﬁítomné radionuklidy od Ïivotního prostﬁedí do doby, neÏ jejich koncentrace poklesne na úroveÀ neohroÏující
Ïádnou ze sloÏek biosféry. MoÏná ﬁe‰ení hlubinného úloÏi‰tû jsou popsána v Referenãním projektu hlubinného úloÏi‰tû, kter˘ je dostupn˘ na informaãních stránkách
SÚRAO (www.surao.cz).

V˘bûr lokality
Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhoﬁel˘m jadern˘m palivem v âeské republice 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) navrÏen a odbornû posouzen v pﬁedchozích letech.
V návaznosti na ukonãení etapy hodnocení celého území âR byly v druhé polovinû
roku 2003 zahájeny geologické práce na ‰esti relativnû vhodnûj‰ích lokalitách,
jejichÏ cílem bylo shromáÏdit podrobnûj‰í geologické údaje pro následné zúÏení
rozsahu lokalit. Práce provádûné do roku 2004 byly charakterizovány jako geologick˘ v˘zkum (zákon ã. 62/1988 Sb. o geologick˘ch pracích). Vyhodnocení prací bylo
dokonãeno v prÛbûhu roku 2005.
Vzhledem k pﬁeváÏnû odmítavému postoji veﬁejnosti pozastavila SÚRAO geologické
práce v lokalitách do roku 2009. Tento ãasov˘ odklad by mûl poskytnout prostor pro
hledání vzájemnû akceptovateln˘ch podmínek mezi státem a obcemi k dal‰ímu
pokraãování prací.
Pro ovûﬁení a metodické upﬁesnûní geologick˘ch v˘zkumn˘ch metod, a rovnûÏ
s cílem získat reálná data z hlub‰ích partií granitoidních masivÛ, pokraãovaly práce
na testovací lokalitû melechovsk˘ masiv. Pro podrobnou charakteristiku polygonÛ
byly provedeny geologicko-v˘zkumné práce, komplex geofyzikálních mûﬁení z povrchu a rovnûÏ 6 maloprÛmûrov˘ch jádrov˘ch vrtÛ do hloubky aÏ 200 m. Ve dvou
dvojicích vrtÛ byly testovány hydraulické vlastnosti zastiÏeného masivu a získaná
data byla aplikována do první verze matematick˘ch modelÛ. Pﬁi realizaci geofyzikálních prací bylo prokázáno, a vrtn˘mi pracemi ovûﬁeno, Ïe vhodnû volen˘ soubor
geofyzikálních metod je schopn˘ s vysokou pﬁesností stanovit kontakt Ïulov˘ch hornin s jejich plá‰tûm i v tektonicky komplikované pozici.
Pro potﬁeby dlouhodobého hodnocení seismické stability horninov˘ch masivÛ
v âeské republice pokraãovalo ve spolupráci s Geofyzikálním ústavem Praha,
úãelové sledování a vyhodnocování seismické aktivity na území âR.
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Základní etapy programu v˘bûru lokality hlubinného úloÏi‰tû
V˘bûr lokality pro hlubinné úloÏi‰tû je provádûn v souladu s návodem MAAE Siting
of Geological Disposal Facilities (SS No. 111-g-4.1) a rozdûlen do jednotliv˘ch etap
(viz níÏe).
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
Etapa 1: Hodnocení celého území âR na základû dostupn˘ch archivních dat (dokonãena v dubnu 2003).
Etapa 2: ZuÏování území lokalit (geologické práce bez vrtn˘ch ãinností – geologick˘
v˘zkum – etapa dokonãena v prosinci 2005).
Etapa 3: Charakterizace lokalit (geologické práce s vrtn˘mi ãinnostmi – geologick˘
prÛzkum – zahájení této etapy je 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 vytipováno âesk˘m geologick˘m ústavem podle
geologick˘ch kritérií celkem 32 potenciálních lokalit. Pod patronací MÎP âR následovala spoleãná práce âGÚ a ÚJV ¤eÏ, která v roce 1998 zúÏila v˘bûr ze 32 lokalit
na 13, a po jejich podrobném geologickém zhodnocení na 8 lokalit. SÚRAO navázala
na dﬁíve provádûné práce a v dubnu 2003 dokonãila etapu hodnocení území âeské
republiky s pouÏitím komplexnû definovan˘ch poÏadavkÛ v souladu s dokumentem
MAAE Siting of Geological Disposal Facilities (SS No. 111-g-4.1). Pﬁi v˘bûru relativnû vhodnûj‰ích lokalit pro dal‰í etapu prací byly v souladu s §4 odst. 3 zákona
ã. 18/1997 Sb. (atomov˘ zákon) uplatÀovány zejména poÏadavky na zaji‰tûní jaderné
bezpeãnosti a radiaãní ochrany.
Na základû uplatnûní pﬁedem definovan˘ch v˘bûrov˘ch kritérií bylo zvoleno následujících ‰est relativnû vhodnûj‰ích lokalit z celkov˘ch jedenácti vytipovan˘ch lokalit
pro dal‰í etapu ovûﬁovacích prací:
ã.
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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˘

klenovsk˘ masiv

G/5 Rohozná

Vysoãina

moldanubick˘ pluton

G/6 Budi‰ov

Vysoãina

tﬁebíãsko-meziﬁíãsk˘ masiv
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V˘sledky Etapy 2 – ZuÏování rozsahu lokalit
V souladu s plánem projektu byly v závûru roku ukonãeny práce na úkolu „Provedení geologick˘ch a dal‰ích prací pro hodnocení a zúÏení lokalit pro umístûní
hlubinného úloÏi‰tû“. Hlavní náplÀ prací, jejichÏ realizaci zaji‰Èovalo sdruÏení
GEOBARIÉRA, lze charakterizovat takto:
• pomocí nepﬁím˘ch metod (letecká geofyzika, metody dálkového prÛzkumu Zemû),
terénních rekognoskací a s vyuÏitím archivovan˘ch podkladÛ získat geologické
informace, jejichÏ syntéza umoÏní na území pÛvodních ‰esti lokalit navrhnout zúÏené
lokality pro následující etapu geologického prÛzkumu,
• pro kaÏdou lokalitu zpracovat pﬁedbûÏnou studii proveditelnosti, jejímÏ hlavním cílem bude zji‰tûní, je-li moÏno v lokalitû situovat povrchov˘ areál hlubinného
úloÏi‰tû o potﬁebné rozloze pﬁi respektování ostatních zákonem chránûn˘ch zájmÛ,
• navrhnout a vybudovat pro SÚRAO geografick˘ informaãní systém (GIS), uloÏit do
nûho v‰echna data z realizovaného projektu a pﬁedat jej objednateli.
Technické práce vãetnû terénních rekognoskací byly ukonãeny v roce 2004. V roce
2005 se ãinnost soustﬁedila zejména na interpretaci získan˘ch v˘sledkÛ a na pﬁípravu
a zpracování závûreãn˘ch zpráv. ZároveÀ byly finalizovány práce na geografickém
informaãním systému. Závûreãné zprávy úkolu v rozsahu cca 1 300 stránek textu
byly i s ﬁadou grafick˘ch pﬁíloh oponovány ãtyﬁmi nezávisl˘mi oponenty v první polovinû prosince 2005. V˘sledkem prací je zúÏení území jednotliv˘ch lokalit a návrh
vymezení budoucích prÛzkumn˘ch území.
Pro kaÏdou z ovûﬁovan˘ch lokalit byla zpracována pﬁedbûÏná studie proveditelnosti, která shrnovala a interpretovala v‰echny informace, které byly v tomto stadiu
rozpracovanosti problému k dispozici. Pro absenci dat z hlubok˘ch ãástí masivÛ se
pﬁedbûÏná studie zab˘vala pouze umístitelností povrchového areálu, jeho napojením na dopravní sítû a infrastrukturu, stﬁety zájmÛ, anal˘zou rizik a ãásteãn˘m
porovnáním ekonomické nároãnosti. Pro dal‰í práce na v‰ech ovûﬁovan˘ch lokalitách je podstatné, Ïe studie konstatuje moÏnost umístûní povrchov˘ch areálÛ na
v‰ech lokalitách.
Postupné zpﬁesÀování a hlub‰í propracování studie umístitelnosti povrchového
i podzemního areálu bude samozﬁejmû jednou ze stûÏejních úloh, která bude ﬁe‰ena v budoucnosti v návaznosti na získávání nov˘ch dat, poznatkÛ a informací
o sledovan˘ch lokalitách. Plné znûní závûreãn˘ch zpráv i studií proveditelnosti je
dostupné na www.surao.cz.
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Projektové ãinnosti, návrh inÏen˘rsk˘ch bariér a bezpeãnostní hodnocení
MoÏné konstrukãní ﬁe‰ení podzemní i povrchové ãásti je v˘znamnou souãástí programu v˘voje hlubinného úloÏi‰tû. V roce 2006 byly ukonãeny práce na
projektovém ﬁe‰ení horizontálního a vertikálního ukládání vyhoﬁelého jaderného paliva. V rámci této zakázky byla dokonãena etapa prací zab˘vající se variantním
ﬁe‰ením podzemních prostor hlubinného úloÏi‰tû a posouzením technické a prostorové nároãnosti horizontálního ukládání vyhoﬁelého jaderného paliva ve vazbû na
Referenãní projekt. Dále byla ﬁe‰ena varianta dvoupatrového ﬁe‰ení podzemního
areálu hlubinného úloÏi‰tû vãetnû komunikaãního napojení. Porovnání rozpracovan˘ch variant umoÏní soustﬁedit pozornost na technicky a ekonomicky nejv˘hodnûj‰í
z nich.
Optimální skladba systému inÏen˘rsk˘ch bariér, jeÏ budou souãástí úloÏného systému a jejich interakce, je dal‰í v˘znamnou souãástí programu v˘voje. V˘zkum
problematiky inÏen˘rsk˘ch bariér probíhá v rámci nûkolika rÛzn˘ch projektÛ. Experiment MOCK-UP, realizovan˘ v Centru experimentální geotechniky âVUT, testoval
termo-hydro-mechanicko-chemické vlastnosti bentonitu domácí provenience. Bezprostﬁednû po jeho ukonãení a rozebrání byly zahájeny práce na komplexním studiu
vlastností pouÏit˘ch materiálÛ, resp. jejich zmûn po dlouhodobém zatíÏení. Kromû
studia fyzikálnû-mechanick˘ch vlastností jsou studovány i chemické, krystalografické a mikrobiologické vlastnosti. Dále byla testována iontovû v˘mûnná kapacita
bentonitu a pﬁipravován model jeho termodynamické stability. Získané v˘sledky zásadní mûrou roz‰íﬁí znalosti bentonitu jako jedné ze základních inÏen˘rsk˘ch bariér.
Ve vodárensk˘ch tunelech v Jizersk˘ch horách, které proráÏejí granitoidy krkono‰skojizerského masivu, zejména pak v tunelu vedoucím z pﬁehrady JosefÛv DÛl do
Bedﬁichova, se pozornost soustﬁedila na monitorování pohybÛ na puklinách sudetského a kru‰nohorského smûru, na geofyzikální v˘zkum zóny naru‰ené v˘rubem
a monitorování zmûn jejich charakteristik v ãase. Pozornost byla vûnována rovnûÏ
podrobné statistice puklin a jejich vztahu k celkovému napjatostnímu poli masivu.
Tento vztah, pokud se podaﬁí zev‰eobecnit, mÛÏe b˘t pouÏit pro optimalizaci smûrové orientace tunelÛ v budoucím úloÏi‰ti.
V roce 2005 byl zahájen projekt V˘zkum procesÛ pole blízk˘ch interakcí hlubinného
úloÏi‰tû. Úãelem projektu je stanovit vûdecké a technické základy pro hodnocení
bezpeãnostní funkce pole blízk˘ch interakcí. Práce zahrnují zejména systematick˘
popis a utﬁídûní znalostí chování jednotliv˘ch sloÏek pole blízk˘ch interakcí, popis
koncepãních a matematick˘ch modelÛ a identifikaci potﬁebn˘ch v˘zkumn˘ch prací
potﬁebn˘ch pro hodnocení bezpeãnosti úloÏného systému. Práce dle smlouvy
zaji‰Èuje sdruÏení BP-Bariéry (ÚJV ¤eÏ a.s., Technická univerzita Liberec, Centrum
ARTEC, Centrum experimentální geotechniky âVUT Praha, Katedra jaderné chemie
FJFI âVUT Praha a Ústav analytické chemie V·CHT Praha).
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DoplÀující v˘zkumné projekty
Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhoﬁel˘m jadern˘m palivem ukládá
nejen pﬁipravit realizaci hlubinného úloÏi‰tû, ale také sledovat a podporovat studium
pﬁepracování a dal‰í technologie, které vedou k separaci radionuklidÛ s dlouh˘m
poloãasem rozpadu z vyhoﬁelého paliva a k jejich následné pﬁemûnû na izotopy
ménû nebezpeãné. Tyto technologie by mohly vést nejen ke zmen‰ení inventáﬁe
radionuklidÛ obsaÏen˘ch v radioaktivních odpadech urãen˘ch k uloÏení, a tudíÏ ke
sníÏení radiotoxicity tûchto odpadÛ, ale také ke zmírnûní poÏadavkÛ kladen˘ch na
hlubinné úloÏi‰tû, pﬁedev‰ím ke zkrácení doby, po kterou je tﬁeba odpady v úloÏi‰ti
izolovat od Ïivotního prostﬁedí. SÚRAO proto v˘zkum v této oblasti podporuje.
V roce 2006 byly dokonãeny úkoly t˘kající se oddûlení minoritních aktinidÛ extrakãními procesy z vodn˘ch roztokÛ, vznikajících v komerãnû vyuÏívaném procesu
pﬁepracování Purex, a zároveÀ pokraãovalo i studium pyrochemick˘ch metod separace (metody frakãní destilace fluoridÛ a elektrochemické separace z prostﬁedí
fluoridov˘ch tavenin). V oblasti transmutací byl dokonãen úkol t˘kající se experimentálního ovûﬁení funkcí transmutaãních modulÛ, kter˘ je souãástí v˘voje
transmutaãního reaktoru s palivem na bázi roztaven˘ch solí (molten salt reactor).
Fluoridové soli jsou díky sv˘m vlastnostem studovány nejen jako vhodná nosná
komponenta paliva, ale i jako chladivo, kladou v‰ak vysoké nároky na konstrukãní
materiály. V této oblasti byly v roce 2006 dokonãeny dva úkoly, jejichÏ cílem byl pﬁedev‰ím v˘voj zaﬁízení pro mûﬁení úãinkÛ solí za podmínek blízk˘ch provozu
vyvíjeného reaktoru. Dále byl zahájen úkol s cílem experimentálního zhodnocení korozního pÛsobení vybrané eutektické fluoridové smûsi na perspektivní konstrukãní
materiály.

âerpání dílãího rozpoãtu – hlubinné úloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ
BûÏné v˘daje zahrnují zejména náklady na dílãí v˘zkumné a technické projekty,
konzultaãní ãinnosti a odborné posudky k projektÛm souvisejícím s programem pﬁípravy hlubinného úloÏi‰tû, náklady na provoz informaãních kanceláﬁí apod.
Kapitálové v˘daje zahrnují náklady na projektové, v˘zkumné a v˘vojové práce pro
hlubinné úloÏi‰tû a na v˘zkum a v˘voj v oblasti transmutaãních technologií.
Pﬁehled ãerpání dílãího rozpoãtu v roce 2006 (v tis. Kã)
PoloÏka Název poloÏky

5
6

18

BûÏné v˘daje
Kapitálové v˘daje
V˘daje celkem

Schválen˘
rozpoãet

Rozpoãet
po zmûnách

2 600
37 900
40 500

3 810
39 530
43 340

V˘sledek od
poãátku roku

3 746
39 527
43 273
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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 ãinnosti SÚRAO ãi provádûn˘ch na základû
poÏadavkÛ pﬁíslu‰n˘ch obecnû závazn˘ch pﬁedpisÛ.

Povolovací ﬁízení a radiaãní ochrana
Provoz úloÏi‰È a související ãinnosti SÚRAO byly zaji‰Èovány v souladu s pﬁíslu‰n˘mi
povoleními SÚJB vydan˘mi na základû atomového zákona. SÚRAO má schválenou
dokumentaci k provozu v‰ech úloÏi‰È (provoz úloÏi‰tû Dukovany je povolen do
31. 12. 2007, provoz úloÏi‰tû Richard a úloÏi‰tû Bratrství je povolen do 31. 12. 2008).
V roce 2006 získala SÚRAO povolení pro ukládání omezeného mnoÏství radioaktivních odpadÛ institucionálního pÛvodu v cementovém ztuÏidle a pro ukládání
odpadÛ v aluminosilikátovém ztuÏidle v úloÏi‰ti Dukovany. Pro získání povolení byly
aktualizovány bezpeãnostní rozbory úloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ a do‰lo ke zmûnû LimitÛ a podmínek bezpeãného provozu úloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ
Dukovany a Podmínek pﬁijatelnosti. Kromû toho byl schválen dokument Návrh na vymezení kontrolovaného pásma úloÏi‰tû Dukovany, kter˘ lépe mapuje radiaãní
situaci na pracovi‰ti úloÏi‰tû.
V roce 2006 do‰lo ke zmûnû ve vymezení kontrolovaného pásma úloÏi‰tû Richard
v souvislosti s pracemi pro experimentální uzavírání komor v rámci projektu PHARE.
Poãátkem roku 2006 bylo získáno povolení k rekonstrukci vybran˘ch komor úloÏi‰tû
Richard zpÛsobem „hydraulické klece“ a zároveÀ bylo získáno povolení k úpravû radioaktivních odpadÛ, které budou v novû rekonstruovan˘ch komorách uloÏeny.
Povolení jsou v ãasovém rámci odpovídajícímu trvání projektu PHARE a k jejich získání byly zpracovány bezpeãnostní rozbory v odpovídajícím rozsahu. Dále byly
schváleny zmûny Podmínek pﬁijatelnosti radioaktivních odpadÛ na úloÏi‰ti Richard,
které odráÏejí potﬁebu ukládat v obalov˘ch souborech o objemu 216 l a zohledÀují
zároveÀ omezení vzhledem k radioaktivním odpadÛm vyÏadujícím stál˘ pﬁístup.
Provoz úloÏi‰tû Bratrství byl zaji‰Èován podle povolení SÚJB k provozu pracovi‰tû
IV. kategorie – úloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ, platného do 31. 12. 2008. V roce
2006 do‰lo ke zmûnám LimitÛ a podmínek bezpeãného provozu vãetnû Podmínek
pﬁijatelnosti a Programu monitorování s cílem sledovat pﬁímo radionuklidy, které jsou
souãástí inventáﬁe úloÏi‰tû.
V oblasti naplÀování poÏadavkÛ radiaãní ochrany, v souladu s vyhlá‰kou
ã. 307/2002 Sb. o radiaãní ochranû, byla 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 roce
2006 nedo‰lo ke zji‰tûní Ïádn˘ch skuteãností dÛleÏit˘ch z hlediska radiaãní ochrany.
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V rámci naplÀování cílÛ radiaãní ochrany byla prÛbûÏnû zaji‰Èována souãinnost
se Státním úﬁadem pro jadernou bezpeãnost pﬁi kontrolách na pracovi‰tích a plnûní
poÏadavkÛ kontrol SÚJB. RovnûÏ byly naplÀovány poÏadavky vypl˘vající z vyhlá‰ky
SÚJB ã. 318/2002 Sb. o podrobnostech k zaji‰tûní havarijní pﬁipravenosti.

Vedení evidence pﬁevzat˘ch radioaktivních odpadÛ a jadern˘ch materiálÛ
Zaji‰tûní vedení evidence pﬁevzat˘ch radioaktivních odpadÛ a jejich pÛvodcÛ
je úkolem SÚRAO podle § 26 odst. d) atomového zákona. Podrobnûji tuto evidenci
upravuje vyhlá‰ka ã. 307/2002 Sb. Evidence pﬁevzat˘ch radioaktivních odpadÛ je
vedena v listinné i elektronické podobû. V elektronické databázi ZISS jsou
evidovány v‰echny odpady pﬁevzaté SÚRAO a databáze je postupnû doplÀována
i o údaje historické, které byly vedeny pouze v listinné podobû. V roce 2006 byl dále
naplÀován digitální archiv prÛvodních listÛ, do kterého byly 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
15 453 historick˘ch dokumentÛ z let 1965 aÏ 1997, coÏ pﬁedstavuje 25 380 jednotek
radioaktivních odpadÛ. Vkládání dat pokraãuje i v roce 2007.
Ke konci roku 2006 evidovala SÚRAO údaje celkem od 325 drÏitelÛ povolení, z ãehoÏ je evidováno 134 pÛvodcÛ radioaktivních odpadÛ. Dále je v databázi vedeno
553 pÛvodcÛ „historick˘ch“ radioaktivních odpadÛ, tj. odpadÛ uloÏen˘ch do úloÏi‰È
Richard a Bratrství do roku 2000.
Evidence jadern˘ch materiálÛ byla vedena v souladu s vyhlá‰kou ã. 316/2002 Sb.
K 31. 12. 2006 bylo v evidenci 75 dávek jadern˘ch materiálÛ. PﬁeváÏná vût‰ina
ochuzeného uranu (101 dávek) byla v roce 2006 pﬁedána jin˘m subjektÛm k recyklaci, resp. ãást k dekontaminaci.

Správa odvodÛ na jadern˘ úãet
Správa odvodÛ na jadern˘ úãet se ﬁídila v roce 2006 § 27 atomového zákona, naﬁízením vlády ã. 416/2002 Sb., kter˘m se stanoví v˘‰e odvodu a zpÛsob jeho placení
pÛvodci radioaktivních odpadÛ na jadern˘ úãet a roãní v˘‰e pﬁíspûvku obcím
a pravidla jeho poskytování; zákonem ã. 337/1992 Sb. o správû daní a poplatkÛ ve
znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ. V souladu s § 3 naﬁízení vlády ã. 416/2002 Sb. byla vedena detailní evidence jednotliv˘ch plátcÛ odvodÛ.
Odvod od pÛvodcÛ radioaktivních odpadÛ z jadern˘ch reaktorÛ
V souladu s ustanovením § 1 naﬁízení vlády ã. 416/2002 Sb. byla organizací âEZ, a. s.,
odvedena za úãetní období 2006 ãástka ve v˘‰i 1 302 327 tis. Kã a organizací
ÚJV ¤eÏ, a.s., ãástka ve v˘‰i 452 tis. Kã. Odvod byl splácen v pravideln˘ch mûsíãních
splátkách pﬁímo na jadern˘ úãet.
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Odvod od ostatních pÛvodcÛ radioaktivních odpadÛ
Ostatní pÛvodci radioaktivních odpadÛ specifikovaní v § 2 naﬁízení vlády
ã. 416/2002 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 2006 bylo odvedeno na jadern˘ úãet celkem 5 633 tis. Kã.
Volné prostﬁedky jaderného úãtu byly ministerstvem financí v souladu s § 27 atomového zákona investovány na finanãním trhu, celkov˘ hrub˘ v˘nos v roce 2006
dosáhl 233 mil. Kã.
Kontrola rezervy drÏitelÛ povolení na vyﬁazování jejich zaﬁízení z provozu
Kontrola tvorby rezerv na vyﬁazování je jedním z úkolÛ SÚRAO stanoven˘ch zákonem ã. 18/1997 Sb. V souladu s § 26, odst. 3, písm. h) atomového zákona provádí
SÚRAO kontrolu tvorby rezerv na vyﬁazování zaﬁízení z provozu u drÏitelÛ povolení,
kteﬁí jsou povinni pro zaji‰tûní vyﬁazování vytváﬁet rezervu podle § 18, odstavec 1,
písmeno h).
Novela atomového zákona ã. 13/2002 Sb. spolu s vyhlá‰kou MPO ã. 360/2002 Sb.,
kterou se stanovuje zpÛsob tvorby rezervy pro zaji‰tûní vyﬁazování jaderného zaﬁízení nebo pracovi‰tû III. nebo IV. kategorie z provozu, a která nabyla úãinnosti dne
1. 1. 2003, pﬁinesly nûkolik v˘znamn˘ch zmûn do oblasti tvorby rezerv na vyﬁazování, které mají bezprostﬁední vliv na proces vytváﬁení rezerv a provádûní kontroly její
tvorby. Pﬁedev‰ím byly definovány organizace, na nûÏ se povinnost tvorby rezervy
nevztahuje – jedná se o organizaãní sloÏky státu, státní pﬁíspûvkové organizace, veﬁejné vysoké ‰koly, organizaãní sloÏky a pﬁíspûvkové organizace zﬁizované
územními samosprávn˘mi celky, a dále byl stanoven limit odhadu nákladÛ na vyﬁazování, odkdy vzniká povinnost rezervu na budoucí vyﬁazování vytváﬁet. Jako nov˘
legislativní prvek, kter˘ zaãal platit od roku 2003, a kter˘ se promítá do stanovení v˘‰e rezervy, je zmûna ve stanovení období tvorby rezervy. Oproti do té doby
uplatÀovanému postupu, kdy se do poãtu let rozhodn˘ch pro tvorbu rezervy jiÏ nezahrnoval rok vyﬁazování, tzn., Ïe rezerva byla vytvoﬁena pﬁed zahájením vyﬁazování,
vyhlá‰ka v˘razn˘m zpÛsobem mûní rozhodné období a prodluÏuje ho aÏ do doby
pﬁedpokládaného ukonãení vyﬁazování. Roãní v˘‰e rezervy se v˘raznû sniÏuje
v tûch pﬁípadech, kdy vyﬁazování probíhá nûkolik let, eventuálnû nûkolik desítek let.
Novela atomového zákona rovnûÏ stanovuje povinnost pﬁevádût penûÏní prostﬁedky
ve v˘‰i vytvoﬁen˘ch rezerv na vázan˘ úãet. Nejasnosti a rozdíln˘ v˘klad povinnosti
zﬁizování vázan˘ch úãtÛ, které byly v této oblasti zaznamenávány, ãásteãnû upﬁesnila novela zákona ã. 593/1992 Sb. o rezervách pro zji‰tûní základu danû z pﬁíjmÛ.
Podle ustanovení § 10a „je za období, za které se podává daÀové pﬁiznání, zaúãtovaná tvorba rezerv v˘dajem (nákladem) na dosaÏení, zaji‰tûní a udrÏení pﬁíjmÛ
(tzn., Ïe sniÏuje základ danû) pouze do v˘‰e ãástky pﬁevedené ve prospûch vázaného úãtu nejpozdûji do dne podání daÀového pﬁiznání“. Toto ustanovení se poprvé
uplatnilo za zdaÀovací období 2004.
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V˘chozí pﬁedpoklady pro zahájení kontroly:
• na organizaci se vztahuje povinnost tvorby rezervy dle novely AZ ã. 13/2002 Sb.
• ovûﬁen˘ odhad nákladÛ na vyﬁazování vy‰‰í neÏ 300 tis. Kã
• organizaci bylo vydáno Ovûﬁení odhadu nákladÛ na vyﬁazování
• pﬁíslu‰ná organizace je drÏitelem povolení SÚJB a má schválen návrh zpÛsobu
vyﬁazování pro dané pracovi‰tû
V prÛbûhu roku 2006 byla provedena kontrola tvorby rezerv na vyﬁazování za pﬁedcházející zdaÀovací období, tzn. za rok 2005, která navázala na kontrolní proces
provádûn˘ v pﬁedcházejících letech. Do kontrolního procesu bylo zaﬁazeno 13 drÏitelÛ povolení a celkem 26 pracovi‰È. Na základû aktualizovaného odhadu nákladÛ
na vyﬁazování, jehoÏ v˘‰e nepﬁesáhla 300 tis. Kã, byli dva drÏitelé povolení z kontrolního procesu vyﬁazeni. DrÏitelé povolení poskytovali souãinnost pﬁi kontrole
tvorby rezerv a respektovali poÏadavky na doplnûní kontrolních podkladÛ. Povinnost deponování penûÏních prostﬁedkÛ na vázané úãty se poprvé plnû uplatnila za
zdaÀovací období 2004. Z proveden˘ch kontrol vypl˘vá, Ïe nûkteré organizace deponovaly na tzv. vázané úãty penûÏní prostﬁedky jiÏ pﬁed rokem 2004, jiné
postupovaly striktnû dle zákona a pﬁevod prostﬁedkÛ zahájily poprvé aÏ za rok 2004
a následnû za rok 2005.
Zpráva o kontrole tvorby rezerv na vyﬁazování za rok 2005 byla v souladu se Statutem SÚRAO projednána Radou SÚRAO a pﬁedloÏena SÚJB.

Komunikace s veﬁejností
SÚRAO usiluje o zv˘‰ení v‰eobecného povûdomí o existenci radioaktivních odpadÛ
v âR a o moÏn˘ch zpÛsobech jejich zne‰kodnûní. Dostupnost informací o nakládání
s radioaktivními odpady je pﬁedpokladem pro diskusi v‰ech zainteresovan˘ch stran
o zpÛsobu ﬁe‰ení problému vysoce aktivních odpadÛ a vyhoﬁelého jaderného paliva
v âR. Jako nástroje k distribuci informací vyuÏívá SÚRAO pﬁedev‰ím Internet a informaãní stﬁediska. Informaãní stﬁedisko v Praze nabízí zájemcÛm z ﬁad jednotlivcÛ
a skupin po cel˘ rok multimediální a poãítaãové prezentace; pro zájemce jsou pﬁipraveny informaãní panely, modely, krátké filmy, propagaãní materiály. Odborní
pracovníci jsou pﬁipraveni zodpovûdût dotazy na v‰e, co souvisí s radioaktivními
odpady, jejich tvorbou a zne‰kodnûním. V roce 2006 nav‰tívilo informaãní stﬁedisko
v DláÏdûné ulici více neÏ 40 skupin ÏákÛ praÏsk˘ch i mimopraÏsk˘ch stﬁedních
a vysok˘ch ‰kol.
SÚRAO usiluje o vytváﬁení dobr˘ch vztahÛ pﬁedev‰ím v lokalitách provozovan˘ch
úloÏi‰È; dále o vytváﬁení a zlep‰ování vztahÛ i v lokalitách zvaÏovan˘ch pro umístûní
hlubinného úloÏi‰tû. Po vzoru kladnû hodnoceného projektu informaãní kanceláﬁe
SÚRAO v Rouchovanech vznikla podobná zaﬁízení i v obcích Lubenec, Rohozná
a Milíãov. Náv‰tûvníci se zde mohou seznámit s informaãními panely, s internetov˘mi stránkami SÚRAO nebo jin˘ch domácích ãi zahraniãních organizací zab˘vajících
se problematikou ukládání radioaktivních odpadÛ, nebo získat písemné materiály.
K dispozici je i ﬁada filmÛ o dané problematice. Informaãní panely i broÏury SÚRAO
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jsou umístûny také v upraven˘ch pﬁízemních prostorách Obecního úﬁadu v Dolní
Cerekvi. V roce 2006 uspoﬁádala SÚRAO pro zastupitele obcí, do jejichÏ katastrálního
území vytipované lokality zasahují, zahraniãní exkurzi. Úãastníci nav‰tívili ‰védskou
podzemní laboratoﬁ Äspö, setkali se se zástupci místního obãanského sdruÏení a seznámili se i s moderními technologiemi pro hlubinné úloÏi‰tû.

Poskytování informací podle zákona ã. 106/1999 Sb. o svobodném pﬁístupu
k informacím
Poãet podan˘ch Ïádostí o informace podle zákona

1

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.

-

Vnitﬁní kontrolní systém v SÚRAO
Vnitﬁní kontrolní systém byl zaveden v souladu se zákonem ã. 320/2001 Sb. o finanãní kontrole ve veﬁejné správû a souãasnû respektoval specifika SÚRAO,
zejména strukturu organizace, poãet zamûstnancÛ a kumulaci funkcí.
SÚRAO má definován vnitﬁní systém ﬁízení formou základních ﬁídicích dokumentÛ –
Pﬁíruãka systému ﬁízení SÚRAO, Organizaãní ﬁád, Vnitﬁní kontrolní systém, Zásady
hospodaﬁení s majetkem. Tyto dokumenty vymezují pÛsobnost jednotliv˘ch oddûlení, stanovují odpovûdnosti a pravomoci vedoucích a v˘konn˘ch zamûstnancÛ,
urãují hlavní zásady a postupy kontroly vykonávané po ﬁídicí linii vedoucími zamûstnanci. Na tyto dokumenty navazuje ﬁada vnitﬁních pracovních postupÛ, které
konkretizují pracovní ãinnosti v dílãích oblastech. Vnitﬁní pﬁedpisy definují funkce
pﬁíkazcÛ operací, správce rozpoãtu a hlavní úãetní a jejich povinnosti, urãují postup
pﬁi nesplnûní poÏadovan˘ch kritérií a stanovují postupy pﬁi uskuteãÀování operací.
V prÛbûhu roku byl zpracován a vydán nov˘ ﬁídicí dokument Pﬁezkoumávání návrhÛ
zakázek, kter˘ doplÀuje proces ﬁídicí kontroly a kter˘ obsahuje popis pravidel a postupÛ pﬁi interním pﬁezkoumávání návrhÛ na poﬁízení investic, sluÏeb a odborn˘ch
dûl materiální i nemateriální povahy s cílem zajistit soulad smluvních ujednání
se zpÛsoby realizace zakázky a právními pﬁedpisy a interními dokumenty SÚRAO
a rovnûÏ úãelné a odÛvodnûné vynakládání finanãních prostﬁedkÛ v souladu s plánem ãinnosti a rozpoãtem SÚRAO.
¤ídicí kontrola ve smyslu § 26 a 27 zákona o finanãní kontrole, tzn. pﬁedbûÏná, prÛbûÏná a následná kontrola, je zaji‰Èována odpovûdn˘mi vedoucími zamûstnanci
jako souãást vnitﬁního ﬁízení. âinnost SÚRAO probíhá v souladu s vládou schválen˘m plánem ãinnosti, rozpoãtem a stanoven˘mi principy vnitﬁního kontrolního
systému. Na hospodaﬁení dále prÛbûÏnû dohlíÏí Rada SÚRAO, která má 11 ãlenÛ
a tvoﬁí ji zástupci orgánÛ státní správy, zástupci pÛvodcÛ radioaktivních odpadÛ
a zástupci veﬁejnosti. Rada dohlíÏí na hospodárnost a úãelnost vynakládan˘ch prostﬁedkÛ na ãinnost a schází se prÛbûÏnû pûtkrát do roka.

SÚRAO – ZPRÁVA O âINNOSTI V ROCE 2006
2002

25
2

V˘kon interního auditu ve smyslu § 28 a 29 zákona je v SÚRAO zaji‰Èován zvlá‰È
povûﬁen˘m zamûstnancem, kter˘ je pﬁímo podﬁízen ﬁediteli organizace. âinnost interního auditu v roce 2006 vycházela z roãního plánu schváleného ﬁeditelem
SÚRAO.
Na základû poÏadavku Centrální finanãní a kontraktaãní jednotky MF o pravidelné
kontrole a prohlá‰ení Vedoucího úﬁedníka programu pro ﬁízení projektÛ Phare
a Transition Facility byl do plánu interního auditu zaﬁazen a poté proveden audit
s cílem ovûﬁit dodrÏování postupÛ a závazn˘ch pokynÛ v rámci ﬁízení a implementace projektÛ Phare a Transition Facility. Interní audit byl proveden ve tﬁech oblastech,
a to v oblasti personálního zaji‰tûní pro ﬁízení projektÛ, zaji‰tûní finanãních prostﬁedkÛ
pro schválené projekty a zpracování vnitﬁních dokumentÛ.
Byl proveden interní audit oblasti ﬁízení pﬁíjmÛ SÚRAO zejména se zamûﬁením na
stanovené organizaãní a pracovní postupy a jejich dodrÏování a interní audit oblasti
poskytování finanãních prostﬁedkÛ ze státního rozpoãtu dle zákona ã. 18/1997 Sb.
s cílem ovûﬁit dodrÏování stanoven˘ch pravidel vnitﬁního ﬁídicího a kontrolního
systému a právních pﬁedpisÛ pro pﬁíslu‰nou oblast.
âinnost interního auditu byla zamûﬁena zejména na ovûﬁení nastaveného kontrolního
a ﬁídicího systému a audity shody s ohledem na skuteãnost, Ïe v souladu s atomov˘m zákonem má SÚRAO zaji‰tûn externí audit, kter˘ kaÏdoroãnû provádí ovûﬁení
úãetní závûrky a rovnûÏ ovûﬁil úãetní závûrku za rok 2006. Vedle provádûn˘ch auditÛ
byly prÛbûÏnû ﬁe‰eny konzultaãní zakázky a aktuální podnûty, které se stávají stále
v˘znamnûj‰í ãástí ãinnosti interního auditu.
Na základû proveden˘ch interních auditÛ a zji‰tûní z tûchto auditÛ smûﬁovala doporuãení navrÏená interním auditorem ke zlep‰ení ﬁídicích procesÛ v organizaci,
k zaji‰tûní dodrÏování pravidel nastaveného vnitﬁního kontrolního systému, aktualizaci vnitﬁních pﬁedpisÛ v návaznosti na zmûny legislativy.
Byla vypracována zpráva o v˘sledcích finanãních kontrol a úãinnosti vnitﬁního kontrolního systému, jejíÏ obsah je stanoven vyhlá‰kou ã. 416/2004 Sb. a byla odeslána
pﬁíslu‰nému odboru ministerstva financí.
Na Ïádost Rady SÚRAO byla provedena detailní kontrola hospodaﬁení SÚRAO za
roky 2003, 2004 a 2005. V˘sledky kontroly byly v Radû SÚRAO projednány
a doporuãení z kontroly byla v SÚRAO aplikována.

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 ﬁady akcí v oblasti nakládání s radioaktivními odpady, jsou iniciátorem legislativních a regulaãních aktivit a v neposlední ﬁadû vytváﬁejí prostor pro
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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. SÚRAO se v roce 2006 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 konvence MAAE "Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive
Waste Management", se SÚRAO spoleãnû s SÚJB podílí na naplÀování poÏadavkÛ
vypl˘vajících z této konvence. V rámci OECD/NEA zastﬁe‰uje oblast 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 skupinû IGSC (Integration Group for Safety Case)
a v pracovní skupinû Forum of Stakeholders Confidence. SÚRAO dále zaji‰Èuje,
pﬁípadnû i financuje úãast ãesk˘ch zástupcÛ v dílãích projektech.
SÚRAO sleduje nové legislativní ãinnosti Evropské komise v oblasti nakládání s radioaktivními odpady. Evropská komise navrhuje smûrnice k jaderné bezpeãnosti
a k 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. Vzhledem k rozdíln˘m
postojÛm ãlensk˘ch zemí k navrhovan˘m smûrnicím tyto nebyly pﬁijaty a je dále hledáno konsensuální ﬁe‰ení.
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
postupu nebo v˘mûnû informací 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).

Programy Phare a Transition Facility v roce 2006
V rámci programÛ EU Phare a Transition Facility pro oblast vyuÏívání jaderné energie, které organizuje DG Enlargement EC, koordinovala SÚRAO v roce 2006
realizaci 5 projektÛ, které jsou podrobnûji popsány níÏe.
a) ZZ 632.02.03 „Inovace zku‰ebny transportních obalov˘ch souborÛ na úloÏi‰ti
Richard“ (zahájení 1. 9. 2004, ukonãení 15. 11. 2006).
Cílem projektu byla inovace stávající zku‰ebny tak, aby vyhovûla poÏadavkÛm
novû pﬁijat˘ch právních pﬁedpisÛ pro danou oblast a aby byla pﬁipravena k dosa-
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Ïení statutu akreditované zku‰ebny pro testování obalov˘ch souborÛ pro radioaktivní látky. Projekt byl rozdûlen na dvû ãásti – technickou pomoc a dodávku
zaﬁízení. Jako dodavatel technického ﬁe‰ení byla vybrána spoleãnost ·KODA JS
a.s. Dodavatelem zaﬁízení je VF a.s. âerná Hora. Projekt byl ukonãen a zaﬁízení
pﬁedáno v listopadu 2006. ¤ádn˘ provoz zku‰ebny bude zahájen po obdrÏení
povûﬁení SÚJB.
b) CZ 5812.02.03 „Dodávka mûﬁicích pﬁístrojÛ pro radiaãní monitorování a vstupní
kontrolu radioaktivních odpadÛ“ (zahájení 1. 9. 2004, ukonãení 31. 8. 2006).
Úãelem projektu bylo vybavení úloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ Richard moderním
zaﬁízením pro kontrolu jednotek radioaktivních odpadÛ pﬁi jejich pﬁebírání, pro
monitorování pracovního a Ïivotního prostﬁedí a mûﬁení odebran˘ch vzorkÛ. Projekt byl rozdûlen na technickou a dodavatelskou ãást. ¤e‰itelem technické ãásti
byla spoleãnost ALLDECO.CZ a.s., která vypracovala návrh postupÛ mûﬁení
a specifikaci potﬁebného zaﬁízení, jakoÏ i zadání veﬁejné zakázky na dodávku navrÏen˘ch mûﬁicích zaﬁízení. Dodavateli zaﬁízení byly spoleãnosti ENVINET a.s.,
Tﬁebíã a VF a.s., âerná Hora.
c) CZ 0403.01 „Rekonstrukce horké komory (HK) na ÚRAO Richard“ (zahájení 2. 5.
2006, ukonãení 2. 5. 2007).
Cílem projektu je rekonstrukce a zprovoznûní pÛvodní polohorké komory v provozní budovû úloÏi‰tû Richard, která nevyhovovala poÏadavkÛm souãasn˘ch
právních pﬁedpisÛ. Pﬁedmûtem projektu je zejména dodávka nov˘ch manipulátorÛ a obnova stávajícího zaﬁízení. Dodavatelem zaﬁízení a rekonstrukce je VF a.s.,
âerná Hora. Ke konci roku 2006 byla dodána vût‰ina rozhodujících zaﬁízení.
Pro realizaci v˘‰e uveden˘ch projektÛ ZZ 632.02.03, CZ 5812.02.03 a CZ
0403.01 bylo nezbytnou podmínkou provedení rekonstrukce provozní budovy
a pﬁilehl˘ch venkovních systémÛ na úloÏi‰ti Richard. Rekonstrukci hradila SÚRAO
z vlastních prostﬁedkÛ jako spolufinancování projektÛ. Projekt rekonstrukce provozní budovy zpracovala firma EGP Invest, spol. s r.o., Uhersk˘ Brod a vlastní
rekonstrukci provedla firma MONOSTAV spol. s r.o., Ústí nad Labem. Rekonstrukce provozní budovy byla zahájena v lednu 2006 a kolaudaãní ﬁízení probûhlo
19. 12. 2006. Kolaudaãní rozhodnutí bylo vydáno 24. 1. 2007.
d) Z 632.02.04 „Realizace uzavﬁení komor v úloÏi‰ti Richard“ (zahájení 28. 11. 2005,
ukonãení 30. 9. 2007).
Projekt navazuje na projekt Phare 01.14.03 „¤e‰ení uzavﬁení komory v úloÏi‰ti
Richard“, kter˘ byl ukonãen v srpnu 2005. Cílem projektu je úprava komor 8/2, 9
a 12 v úloÏi‰ti Richard podle navrÏené koncepce, pﬁevezení „historick˘ch odpadÛ“ ukládan˘ch do úloÏi‰tû v letech 1965 aÏ 1985 do upraven˘ch komor a jejich
„uloÏení“, tj. zalití v˘plÀov˘m betonem v ukládacích komorách. Dodavatelem dÛlních (stavebních) prací je EREBOS – podpovrchová v˘stavba, spol. s r.o. Komory
byly pﬁipraveny pro pﬁíjem radioaktivních odpadÛ v ãervenci 2006. Pﬁevoz obalov˘ch souborÛ do novû upraven˘ch komor a jejich úpravu lisováním zaji‰Èuje
spoleãnost ALLDECO.CZ a.s. na základû smlouvy se SÚRAO v rámci spolufinancování projektu. Ke konci roku bylo do upraven˘ch komor pﬁemístûno k betonáÏi
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celkem 3 917 jednotek „historick˘ch“ radioaktivních odpadÛ z komory ã. 22.
V pﬁedchozích letech byla v rámci spolufinancování tohoto projektu PHARE zaji‰tûna oprava venkovního drenáÏního systému a kabelov˘ch rozvodÛ úloÏi‰tû.
e) CZ 182.06.01 „Posílení komplexního ﬁídicího a informaãního systému SÚRAO pro
zaji‰tûní bezpeãnosti úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ“ (zahájení III. Q 2007, ukonãení IV. Q 2008).
Zámûr tohoto projektu byl schválen Evropskou komisí jako souãást programÛ
Transition Facility v rámci finanãního roku 2006. Zpracování zadávací dokumentace a zahájení ﬁízení pro v˘bûr dodavatele byly plánovány na I. Q 2007.

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 2006 bylo kromû
dílãích kontrol dodrÏování postupÛ dle pﬁíslu‰n˘ch interních pﬁedpisÛ a zahájení
optimalizace interní pﬁedpisové báze s pﬁedpokladem její budoucí implementace
do systému jakosti dle ISO norem.
V rámci zvy‰ování poÏadavkÛ na ﬁídicí a souãasnû ﬁízené dokumenty byl novû vydán interní pﬁedpis pro tvorbu, pﬁezkoumávání a vydávání tûchto dokumentÛ. Pro
zlep‰ení parametrÛ externích zakázek byl vytvoﬁen nov˘ pﬁedpis pro interní 2-3stupÀové pﬁezkoumávání pﬁíslu‰n˘ch dokumentÛ (zámûry, smlouvy, zadání do v˘bûrového ﬁízení apod.). V návaznosti na rekonstrukci zku‰ebny obalov˘ch souborÛ
byla vypracována pﬁíruãka jakosti pro zaji‰tûní její ãinnosti v souladu s normami EU
pro akreditované zku‰ební laboratoﬁe. Pro vybranou zakázku (úprava a uloÏení radioaktivních odpadÛ systémem hydraulické klece v úloÏi‰ti Richard) byl dle vlastního
plánu jakosti kontrolován její prÛbûh.
PrÛbûÏnû byla zaji‰Èována vstupní ‰kolení bezpeãnosti a ochrany zdraví pﬁi práci
(BOZP), provûrky BOZP na v‰ech pracovi‰tích, dále probíhala revizní a kontrolní
ãinnost a 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 BOZP.

Personální, materiální a technické zabezpeãení
K 31. 12. 2006 bylo v pracovním pomûru celkem 39 zamûstnancÛ, vãetnû 2 zamûstnankyÀ na mateﬁské dovolené. V prÛbûhu roku nastoupil 1 zamûstnanec a 1
zamûstnanec ode‰el. Z hlediska struktury dosaÏeného vzdûlání více neÏ polovina
zamûstnancÛ má vysoko‰kolské vzdûlání (51 %), ostatní zamûstnanci mají stﬁedo‰kolské vzdûlání (49 %).
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V prÛbûhu roku 2006 byly rovnûÏ uzavírány dohody o provedení prací k zaji‰tûní
jednorázov˘ch úkolÛ, zejména oponentních ﬁízení a odborn˘ch posudkÛ zpracovávan˘ch projektÛ, a dále nûkter˘ch ekonomick˘ch úkolÛ. Celkem bylo uzavﬁeno 15
dohod o provedení práce. SÚRAO rovnûÏ k zaji‰tûní nûkter˘ch úkolÛ uzavírá dohody o pracovní ãinnosti, k 31. 12. 2006 SÚRAO zamûstnávala 8 zamûstnancÛ na
základû dohody o pracovní ãinnosti.
Pracovníci SÚRAO byli prÛbûÏnû ‰koleni v souladu s obecnû závazn˘mi pﬁedpisy,
a to v oblasti povinné odborné pﬁípravy, dal‰í odborné pﬁípravy k udrÏování a prohlubování kvalifikace a jazykové pﬁípravy. 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.
SÚRAO splnila povinnost zamûstnavatele danou zákonem ã. 435/2004 Sb. zamûstnávat povinn˘ podíl osob se zdravotním postiÏením na celkovém poãtu
zamûstnancÛ .
SÚRAO má zﬁízen v souladu s vyhlá‰kou ã. 114/2002 Sb. fond kulturních a sociálních potﬁeb. Z prostﬁedkÛ fondu poskytuje sv˘m zamûstnancÛm pﬁíspûvek na
stravování, pﬁíspûvek na penzijní pﬁipoji‰tûní se státním pﬁíspûvkem, organizuje kulturní a sportovní akce, na které rovnûÏ pﬁispívá z fondu. Vedle tûchto pﬁíspûvkÛ
jsou z fondu hrazeny náklady na vitaminové pﬁípravky pro zamûstnance a rovnûÏ
odmûny pﬁi Ïivotních v˘roãích ãi odchodu do dÛchodu.
Od konce roku 2000 sídlí SÚRAO v rekonstruovan˘ch prostorách v rozsahu jednoho
patra, ãásti pﬁízemí a suterénu v budovû ministerstva vnitra v DláÏdûné ulici v Praze
1, ãp. 1004. Pro zaji‰tûní své ãinnosti je SÚRAO v potﬁebném rozsahu vybavena
kanceláﬁskou technikou i dopravními prostﬁedky.

âerpání dílãího rozpoãtu – správní, odbornû-technické a administrativní ãinnosti
BûÏné v˘daje zahrnují zejména náklady na platy zamûstnancÛ SÚRAO vãetnû poji‰tûní, nájemné, spotﬁebu materiálu a sluÏby. Kapitálové v˘daje zahrnují pﬁedev‰ím
náklady na technické zhodnocení kanceláﬁsk˘ch prostor SÚRAO.
Pﬁehled ãerpání dílãího rozpoãtu v roce 2006 (v tis. Kã)
PoloÏka Název poloÏky

5
6

BûÏné v˘daje
Kapitálové v˘daje
V˘daje celkem

Schválen˘
rozpoãet

Rozpoãet
po zmûnách

20 700
500
21 200

20 659
120
20 779
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V˘sledek od
poãátku roku

20 066
111
20 177
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Hospodaﬁení SÚRAO
âinnosti SÚRAO jsou financovány zejména z prostﬁedkÛ jaderného úãtu a prostﬁednictvím dotace ze státního rozpoãtu podle § 28 odst. 1 atomového zákona na
nakládání s radioaktivními odpady uloÏen˘mi do nabytí jeho úãinnosti.
SÚRAO vykonává právo hospodaﬁení s majetkem státu a úãtuje o nûm ve svém
úãetnictví podle zákona ã. 563/1991 Sb. o úãetnictví, dále dle vyhlá‰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 ministerstva financí 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, netvoﬁí
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.
Pﬁehled ãerpání rozpoãtu v roce 2006 (v tis. Kã)
PoloÏka

Název poloÏky

Schválen˘

Rozpoãet

rozpoãet

po zmûnách

V˘sledek od Procento
poã. roku

ãerpání

V¯DAJE
5

BûÏné v˘daje

63 000

63 000

59 114

93,8

501

Platy

12 150

12 150

12 150

100,0

502

Ostatní platby za provedenou práci

503

Povinné pojistné placené zamûstnavatelem

790

790

783

99,2

4 529

4 529

4 501

99,4

5342

Pﬁevody FKSP

243

243

243

100,0

6

Kapitálové v˘daje

58 000

58 000

57 964

99,9

61

Investiãní nákupy a související v˘daje

58 000

58 000

57 964

99,9

121 000

121 000

117 078

96,8

0

0

2 069

63 000

63 000

62 800

99,7

63 000

63 000

62 800

99,7

V˘daje celkem:
P¤ÍJMY
2

NedaÀové pﬁíjmy

411

Neinvestiãní pﬁijaté transfery od veﬁejn˘ch rozpoãtÛ

4119

Ostatní neinvestiãní pﬁijaté transfery od rozpoãtÛ

421

Investiãní pﬁijaté transfery od veﬁejn˘ch rozpoãtÛ

ústﬁední úrovnû
ústﬁední úrovnû
ústﬁední úrovnû
Pﬁíjmy celkem:

58 000

58 000

58 000

100,0

121 000

121 000

122 869

101,5

Pozn.: PoloÏky 411 a 421 jsou pﬁíjmy z jaderného úãtu, z toho poloÏka 4119 je pﬁíjem ze státního rozpoãtu.
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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 na úloÏi‰tích, investice do v˘poãetní techniky a dal‰í. NedaÀové
pﬁíjmy jsou tvoﬁeny zejména odvody od drobn˘ch pÛvodcÛ z roku 2006 poukázan˘mi na jadern˘ úãet v roce 2007, pﬁíjmy z ãinnosti zku‰ebny obalov˘ch souborÛ
a mezinárodních projektÛ. Podrobné ãerpání prostﬁedkÛ rozpoãtu podle jednotliv˘ch poloÏek, vãetnû komentáﬁe, bylo pﬁedloÏeno Radû SÚRAO.

Hodnocení roku 2006
V roce 2006 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. 137/2006 Sb.
o veﬁejn˘ch zakázkách ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, a vynaloÏené prostﬁedky byly
úãelnû vyuÏity pro plnûní úkolÛ SÚRAO podle schváleného rozpoãtu a plánu ãinnosti.
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V˘rok auditora
V souladu s ustanovením § 30 atomového zákona bylo vedení úãetnictví SÚRAO
a úãetní uzávûrka podrobena externímu auditu, kter˘ provedl auditor Ing. Vít Dobiá‰,
CSc., auditorské osvûdãení ã. 1593. Audit prokázal, Ïe vedení úãetnictví a úãetní
uzávûrka jsou v souladu s pﬁíslu‰n˘mi pﬁedpisy.
Zpráva nezávislého auditora za úãetní období uzavﬁené k 31. 12. 2006
Ovûﬁili jsme pﬁiloÏenou úãetní závûrku úãetní jednotky âeská republika – Správa
úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ, která zahrnuje rozvahu k 31. prosinci 2006, v˘kaz
zisku a ztráty za období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 a pﬁílohu této úãetní závûrky.
Na‰í úlohou je vydat na základû provedeného auditu v˘rok k této úãetní závûrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorsk˘mi standardy a souvisejícími aplikaãními doloÏkami Komory auditorÛ âeské
republiky. V souladu s tûmito pﬁedpisy jsme povinni dodrÏovat etické normy
a naplánovat a provést audit tak, abychom získali pﬁimûﬁenou jistotu, Ïe úãetní
závûrka neobsahuje v˘znamné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorsk˘ch postupÛ, jejichÏ cílem je získat dÛkazní informace o ãástkách a skuteãnostech uveden˘ch v úãetní závûrce. V˘bûr auditorsk˘ch
postupÛ závisí na úsudku auditora, vãetnû posouzení rizik, Ïe úãetní závûrka obsahuje v˘znamné nesprávnosti zpÛsobené podvodem nebo chybou. Pﬁi posuzování
tûchto rizik auditor pﬁihlédne k vnitﬁním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a vûrné zobrazení úãetní závûrky. Cílem posouzení vnitﬁních kontrol je
navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádﬁit se k úãinnosti vnitﬁních kontrol.
Audit téÏ zahrnuje posouzení vhodnosti pouÏit˘ch úãetních metod, pﬁimûﬁenosti
úãetních odhadÛ proveden˘ch vedením i posouzení celkové prezentace úãetní
závûrky.
Domníváme se, Ïe získané dÛkazní informace tvoﬁí dostateãn˘ a vhodn˘ základ pro
vyjádﬁení na‰eho v˘roku.
Podle na‰eho názoru pﬁiloÏená úãetní závûrka podává vûrn˘ a poctiv˘ obraz aktiv,
pasiv a finanãní situace úãetní jednotky Správa úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ
k 31. 12. 2006 a nákladÛ, v˘nosÛ a v˘sledku hospodaﬁení za rok 2006 v souladu
s ãesk˘mi úãetními pﬁedpisy.

Praha, 19. února 2007

Ing. Vít Dobiá‰, CSc.
osvûdãení KAâR ã. 1593
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V˘kaz pﬁíjmÛ a v˘dajÛ k 31. 12. 2006 (v tis. Kã)
Rozpoãtové pﬁíjmy
PoloÏka

Název poloÏky

Schválen˘

Rozpoãet

V˘sledek od

rozpoãet

po zmûnách

poã. roku

000021

Pﬁíjmy z vlastní ãinnosti a odv. pﬁeb. org.

0

0

321

000023

Pﬁíjmy z prod. nekap. maj. a ost. nedaÀ. pﬁíjmy

0

0

1 748

000041

Neinvestiãní pﬁijaté transfery

63 000

63 000

62 800

000042

Investiãní transfery

58 000

58 000

58 000

121 000

121 000

122 869

Schválen˘

Rozpoãet

V˘sledek od

rozpoãet

po zmûnách

poã. roku

CELKEM

Rozpoãtové v˘daje
PoloÏka

Název poloÏky

372450

V˘daje na platy, ost. platby za prov. práci

17 469

17 469

17 434

372451

Neinvestiãní nákupy a související v˘daje

40 787

40 744

36 919

372453

Neinvestiãní transfery a nûkteré dal‰í platby

244

272

248

372454

Neinvestiãní transfery obyvatelstvu

0

15

13

372459

Ostatní neinvestiãní v˘daje

4 500

4 500

4 500

37245

BûÏné v˘daje

63 000

63 000

59 114

372461

Investiãní nákupy a související v˘daje

58 000

58 000

57 964

37246

Kapitálové v˘daje
CELKEM
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58 000

58 000

57 964

121 000

121 000

117 078
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Rozvaha k 31. 12. 2006 (v tis. Kã)
AKTIVA

stav k 1. 1. 2006

stav k 31. 12. 2006

A. Stálá aktiva

476 520

540 170

1. Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek

166 355

204 591

nehmotné v˘sledky v˘zkumu a v˘voje

119 648

138 277

software

6 913

8 778

drobn˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek

1 346

1 411

38 449

56 126

nedokonãen˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
2. Oprávky k nehmotnému majetku
3. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
pozemky
budovy, haly a stavby
samostatné movité vûci

0

0

310 165

335 578

3 924

3 924

245 464

250 546

45 927

54 838

drobn˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek

7 170

7 775

nedokonãen˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek

7 680

18 496

poskytnuté zálohy
B. ObûÏná aktiva
1. Zásoby
2. Pohledávky
poskytnuté provozní zálohy
pohledávky za rozpoãtové pﬁíjmy
pohledávky za zamûstnanci
3. Finanãní majetek
4. Prostﬁedky rozpoãtového hospodaﬁení
ÚHRN AKTIV

0

0

7 933

9 029

0

0

523

1 668

510

1 041

13

624

0

3

1 972

1 570

5 438

5 791

484 454

549 198

PASIVA
C. Vlastní zdroje krytí aktiv

476 863

540 991

1. Majetkové fondy

476 520

540 170

476 520

540 170

fond dlouhodobého majetku
2. Finanãní fondy
FKSP
5. V˘sledek hospodaﬁení

104

98

104

98

238

723

saldo v˘dajÛ a nákladÛ

-7 172

-7 280

saldo pﬁíjmÛ a v˘nosÛ

7 410

8 003

7 591

8 207

D. Cizí zdroje
1. Rezervy

0

0

2. Dlouhodobé závazky

0

0

3. Krátkodobé závazky
závazky z obchodního styku
závazky vÛãi zamûstnancÛm
závazky ze sociálního zabezpeãení a zdrav. poji‰tûní
danû a poplatky
vypoﬁádání dotací a závazkÛ se státním rozpoãtem
ÚHRN PASIV
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7 591

8 207

1 471

1 744

1

1

492

514

189

157

5 438

5 791

484 454

549 198
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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

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

Oddûlení bezpeãnosti
a povolovacích ﬁízení

Správa a obsluha úloÏi‰È
radioaktivních odpadÛ

Oddûlení technické podpory

Richard a Bratrství

Ostraha úloÏi‰È
radioaktivních odpadÛ
Richard a Bratrství
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Kontakty
Vedení SÚRAO
Ing. Vítûzslav Duda, MBA

RNDr. Franti‰ek Woller

ﬁeditel

vedoucí oddûlení pﬁípravy

e-mail: duda@rawra.cz

hlubinného úloÏi‰tû

tel.: 221 421 526

e-mail: woller@rawra.cz
tel.: 221 421 525

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. Milan Dvoﬁák
zástupce ﬁeditele

Mgr. Lucie Steinerová

pro ekonomiku a správu

specialista pro komunikaci a vnûj‰í vztahy

e-mail: dvorak@rawra.cz

e-mail: steinerova@rawra.cz

tel.: 221 421 523

tel.: 221 421 532

Ing. Milo‰ JanÛ

Mgr. Jozef Harãarik

specialista pro provoz

závodní dolu

e-mail: janu@rawra.cz

e-mail: harcarik@rawra.cz

tel.: 221 421 522

tel.: 221 421 517

Ing. Miroslav Kuãerka

Ing. Jaroslava Liehneová

vedoucí oddûlení

specialista pro interní audit

pro technickou podporu provozu

a personalistiku

e-mail: kucerka@rawra.cz

e-mail: liehneova@rawra.cz

tel.: 221 421 528

tel.: 221 421 533

Dal‰í kontakty:
Ivana Kédlová

ÚloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ

asistentka ﬁeditele

Richard

e-mail: kedlova@rawra.cz

Na Bídnici 2

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

412 01 Litomûﬁice
tel.: 416 724 450, fax: 416 724 458

ÚloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ
Dukovany

Ing. Václav Trhlík

Ludvík ·indeláﬁ

správce úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ

specialista pro správu a provoz

Richard a Bratrství

ÚRAO Dukovany

e-mail: trhlik@rawra.cz

e-mail: sindelar@rawra.cz

tel.: 416 724 456, fax: 416 724 458

tel. + fax: 528 813 423
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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

V roce 2007 vydala SÚRAO

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

Produkce, grafická úprava a v˘roba KUKLIK

dosud vyprodukovan˘ch i budoucích v souladu s poÏadavky na jadernou bezpeãnost a ochranu ãlovûka i Ïivotního prostﬁedí.

Ilustraãní fotografie pocházejí z lokalit vytipovan˘ch pro umístûní hlubinného úloÏi‰tû.

Zpráva o ãinnosti

v roce 2006

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

Správa úloÏi‰È
radioaktivních odpadÛ

