ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 1999
⁄vodnÌ slovo ¯editele
Spr·va ˙loûiöù radioaktivnÌch odpad˘ (S⁄RAO) je st·tnÌ organizacÌ
z¯Ìzenou Ministerstvem pr˘myslu a obchodu »R na z·kladÏ tzv. atomovÈho z·kona (ß26 z·kona Ë. 18/1997 Sb., o mÌrovÈm vyuûÌv·nÌ jadernÈ
energie a ionizujÌcÌho z·¯enÌ a o zmÏnÏ a doplnÏnÌ nÏkter˝ch z·kon˘,
ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘). Posl·nÌm S⁄RAO je zajiöùovat jmÈnem
st·tu bezpeËnÈ ukl·d·nÌ radioaktivnÌch odpad˘ (RAO), dosud vyprodukovan˝ch i budoucÌch, v souladu s poûadavky na jadernou bezpeËnost a ochranu ËlovÏka i ûivotnÌho prost¯edÌ p¯ed neû·doucÌmi ˙Ëinky
ionizujÌcÌho z·¯enÌ.
Rok 1999 byl poslednÌm rokem, kdy st·vajÌcÌ ˙loûiötÏ radioaktivnÌch odpad˘ (⁄RAO) mohla v souladu s atomov˝m z·konem b˝t ve
vlastnictvÌ soukromopr·vnÌch subjekt˘ a kdy mÏly tyto subjekty povoleno p¯ebÌrat od p˘vodc˘ radioaktivnÌ odpady a ukl·dat je. V tomto roce bylo proto nutnÈ p¯ipravit a realizovat p¯evod provozovan˝ch ˙loûiöù na st·t v souladu s ß 48 atomovÈho z·kona a schv·len˝m pl·nem
Ëinnosti S⁄RAO na rok 1999.
Z·kladnÌ podmÌnkou pro to, aby S⁄RAO mohla jmÈnem st·tu p¯evzÌt provozovan· ˙loûiötÏ a zajiöùovat p¯ebÌr·nÌ RAO od p˘vodc˘
a provoz tÏchto ˙loûiöù, bylo zÌskat od St·tnÌho ˙¯adu pro jadernou
bezpeËnost p¯Ìsluön· povolenÌ k jednotliv˝m Ëinnostem podle ß9 atomovÈho z·kona. Vypracov·nÌ pot¯ebnÈ dokumentace, kterou bylo nutnÈ p¯iloûit k jednotliv˝m û·dostem o povolenÌ k Ëinnostem, kterÈ od 1. 1. 2000 S⁄RAO na p¯evzat˝ch ˙loûiötÌch zajiöùuje, p¯edstavovalo nejen zÌsk·nÌ velkÈho mnoûstvÌ informacÌ o stavu ˙loûiöù a v nich uloûen˝ch RAO, ale i zpracov·nÌ r˘zn˝ch analytick˝ch a podkladov˝ch
zpr·v. V r·mci povolovacÌch ¯ÌzenÌ bylo na z·kladÏ p¯edloûenÈ dokumentace prok·z·no, ûe provoz ˙loûiöù je a bude bezpeËn˝ a ûe S⁄RAO bude po jejich p¯evzetÌ
schopna naplÚovat poûadavky p¯Ìsluön˝ch z·kon˘ a vyhl·öek, zejmÈna poûadavky
na zajiötÏnÌ radiaËnÌ ochrany, fyzickÈ ochrany a havarijnÌ p¯ipravenosti.
D·le v roce 1999 S⁄RAO rozvinula tak¯ka vöechny Ëinnosti, kterÈ jsou jÌ vymezeny v p¯edmÏtu Ëinnosti podle atomovÈho z·kona, p¯iËemû koncem roku byl zavröen p¯evod ˙loûiöù do vlastnictvÌ st·tu. S⁄RAO pokraËovala v programu p¯Ìpravy
hlubinnÈho ˙loûiötÏ pro vysoce aktivnÌ odpady a vyho¯elÈ jadernÈ palivo, vykon·vala spr·vu odvod˘ na jadern˝ ˙Ëet, zajiöùovala prozatÌmnÌ spr·vu pro nalezenÈ Ëi
opuötÏnÈ radioaktivnÌ odpady - zdroje ionizujÌcÌho z·¯enÌ (d·le jen ZIZ), ovÏ¯ovala
n·klady na vy¯azov·nÌ pracoviöù s v˝znamn˝mi ZIZ a velmi v˝znamn˝mi ZIZ, kontrolovala tvorbu rezervy na vy¯azov·nÌ u drûitel˘ povolenÌ a plnila ¯adu dalöÌch ˙kol˘.
SouË·stÌ Ëinnosti S⁄RAO byly i akce zamÏ¯enÈ na aktivnÌ a vst¯Ìcnou spolupr·ci s regiony, v nichû se ˙loûiötÏ nach·zejÌ, s jednotliv˝mi dotËen˝mi obcemi i se öiröÌ ve¯ejnostÌ, obËansk˝mi sdruûenÌmi apod. O svÈ Ëinnosti a z·mÏrech S⁄RAO poskytovala ve¯ejnosti objektivnÌ a ˙plnÈ informace. S⁄RAO publikovala svou v˝roËnÌ
zpr·vu za rok 1998, umÌstila svou informaËnÌ str·nku na Internetu a zajistila dalöÌ
publikace o systÈmu nakl·d·nÌ s radioaktivnÌmi odpady.
»innost S⁄RAO byla v pr˘bÏhu roku kontrolov·na Radou S⁄RAO. Sv˝mi usnesenÌmi a doporuËenÌmi Rada aktivnÏ p˘sobila na Ëinnost S⁄RAO. Pl·n Ëinnosti
a rozpoËet S⁄RAO na rok 2000 byl doporuËen usnesenÌm Rady Ë. 28/99 ze dne
20. 10. 1999 ke schv·lenÌ ve vl·dÏ a po meziresortnÌm p¯ipomÌnkovÈm ¯ÌzenÌ byl vl·dou schv·len dne 22. 12. 1999 usnesenÌm vl·dy Ë. 1355.
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Vztahy S⁄RAO k dalöÌm org·n˘m a organizacÌm st·tnÌ spr·vy
Ministerstvo pr˘myslu a obchodu »R je z¯izovatelem S⁄RAO, jmenuje jejÌho ¯editele a Ëleny Rady S⁄RAO. Na z·kladÏ doporuËenÌ Rady S⁄RAO Ministerstvo rovnÏû p¯edkl·d· vl·dÏ »R d˘leûitÈ dokumenty S⁄RAO, p¯edevöÌm pl·n
a rozpoËet, jejÌ v˝roËnÌ zpr·vu a n·vrh na v˝öi odvod˘ do jadernÈho ˙Ëtu.
Ministerstvo financÌ »R spravuje finanËnÌ prost¯edky na jadernÈm ˙Ëtu u »eskÈ n·rodnÌ banky.
Ministerstvo ûivotnÌho prost¯edÌ »R hodnotÌ dopady Ëinnosti S⁄RAO na ûivotnÌ prost¯edÌ.
Vl·da »R schvaluje pl·n a rozpoËet, v˝roËnÌ zpr·vu, v˝öi odvod˘ a statut
S⁄RAO.
St·tnÌ ˙¯ad pro jadernou bezpeËnost ¯eöÌ veökerÈ ot·zky t˝kajÌcÌ se jadernÈ
bezpeËnosti a radiaËnÌ ochrany.
»esk˝ b·Úsk˝ ˙¯ad vyd·v· S⁄RAO povolenÌ k Ëinnosti prov·dÏnÈ hornick˝m
zp˘sobem.

Rada S⁄RAO
Rada S⁄RAO je org·nem Spr·vy. Pravomoci Rady jsou stanoveny atomov˝m z·konem, Rada p¯edevöÌm dohlÌûÌ na hospod·rnost a ˙Ëelnost vynakl·dan˝ch prost¯edk˘.
V roce 1999 pracovala Rada v n·sledujÌcÌm sloûenÌ:
❑ Ing. Jaroslav MÌl, M.B.A.
p¯edseda Rady
¯editel sekce n·kupu a palivov˝ch cykl˘
jadern˝ch elektr·ren »EZ, a. s.,
nominov·n »EZ, a. s., zastupuje p˘vodce
RAO z oblasti jadernÈ energetiky

Z·stupci org·n˘ st·tnÌ spr·vy
❑ Ing. ZbynÏk Valvoda
vedoucÌ oddÏlenÌ jadernÈ energetiky Ministerstva pr˘myslu a obchodu,
nominov·n Ministerstvem pr˘myslu
a obchodu,
zastupuje Ministerstvo pr˘myslu a obchodu
❑ RNDr. Josef Tomas, CSc.
geolog, odbor ochrany horninovÈho prost¯edÌ
Ministerstva ûivotnÌho prost¯edÌ,
nominov·n Ministerstvem ûivotnÌho prost¯edÌ,
zastupuje Ministerstvo ûivotnÌho prost¯edÌ
❑ Ing. LudÏk Janouöek
ekonom, vedoucÌ oddÏlenÌ paliv a energetiky,
nominov·n Ministerstvem financÌ,
zastupuje Ministerstvo financÌ

Z·stupci ve¯ejnosti
❑ Petr Fiedler
mÌstop¯edseda Rady, starosta mÏsta J·chymov,
nominov·n zastupitelstvem mÏsta J·chymov,
zastupuje obce z region˘ existujÌcÌch ˙loûiöù
RAO
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❑ MVDr. Pavel He¯man
sen·tor, nominov·n Parlamentem »R,
zastupuje Parlament »R
❑ Ing. Pavel Gryndler
ekolog, nominov·n zastupitelstvem mÏsta
LitomÏ¯ice,
zastupuje obce z region˘ existujÌcÌch ˙loûiöù
RAO
❑ Ing. VladimÌr »ern˝
starosta obce Rouchovany,
nominov·n nÏkolika obcemi v blÌzkosti
˙loûiötÏ Dukovany
zastupuje obce z region˘ existujÌcÌch ˙loûiöù
RAO
Z·stupci p˘vodc˘ radioaktivnÌch odpad˘
❑ Ing. Josef Sedl·k
¯editel pro finance a spr·vu »EZ, a. s
ñ jadern· elektr·rna Dukovany,
nominov·n »EZ, a. s,
zastupuje p˘vodce RAO z oblasti jadernÈ
energetiky
❑ Ing. Frantiöek Pazdera, CSc.
¯editel ⁄JV, ÿeû, a. s.,
nominov·n p¯edstavenstvem ⁄JV ÿeû, a. s.,
zastupuje p˘vodce RAO
❑ Ing. Miloö Jan˘
¯editel a p¯edseda p¯edstavenstva ARAO, a. s,
nominov·n p¯edstavenstvem ARAO, a. s.,
zastupuje p˘vodce RAO
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ZneökodÚov·nÌ radioaktivnÌch odpad˘
Ve vöech odvÏtvÌch, kde se pracuje s radioaktivnÌmi l·tkami, vznikajÌ radioaktivnÌ odpady.
Jednu skupinu radioaktivnÌch odpad˘ tvo¯Ì odpady vznikajÌcÌ v jadernÈ energetice.
Jedn· se o vöechny kapaliny, pom˘cky a materi·ly, kterÈ p¯iöly p¯i provozu jadernÈ
elektr·rny do kontaktu s radionuklidy a v budoucnu takÈ o vyho¯elÈ jadernÈ palivo.
Druhou skupinu tvo¯Ì takzvanÈ institucion·lnÌ odpady, kterÈ vznikajÌ ve zdravotnictvÌ, pr˘myslu, zemÏdÏlstvÌ Ëi v˝zkumu. Mohou to b˝t nap¯. starÈ mÏ¯ÌcÌ p¯Ìstroje a radioaktivnÌ z·¯iËe, zneËistÏnÈ pracovnÌ odÏvy, l·tky, papÌr, injekËnÌ st¯ÌkaËky atd. Odhaduje se, ûe v »eskÈ republice je kolem 500 p˘vodc˘ institucion·lnÌch radioaktivnÌch odpad˘, kte¯Ì produkujÌ v pr˘mÏru okolo 80 m3 radioaktivnÌch odpad˘ roËnÏ.
RadioaktivnÌ odpady se obvykle dÏlÌ podle aktivity (a z nÌ vypl˝vajÌcÌ mÌry nebezpeËnosti pro okolÌ) a podle doby, po kterou je nutnÈ je udrûet pod kontrolou ( tj. dokud jejich radioaktivita neklesne v d˘sledku samovolnÈho rozpadu na ˙roveÚ vyluËujÌcÌ ohroûenÌ jakÈkoliv sloûky biosfÈry) na nÌzko a st¯ednÏ aktivnÌ odpady kr·tkodobÈ, st¯ednÏ aktivnÌ odpady dlouhodobÈ a vysoce aktivnÌ odpady (kam pat¯Ì i vyho¯elÈ palivo, pokud je povaûov·no za odpad). Jejich zneökodnÏnÌ spoËÌv· v zajiötÏnÌ jejich ˙plnÈ izolace od biosfÈry, a to po celou dobu, po kterou mohou pro ËlovÏka a ûivotnÌ prost¯edÌ p¯edstavovat riziko. TÈto izolace radioaktivnÌch odpad˘ je
dosaûeno v ˙loûiötÌch, v nichû soustava po sobÏ jdoucÌch bariÈr br·nÌ uvolnÏnÌ nebezpeËn˝ch l·tek do okolÌ. U nÌzko a st¯ednÏ aktivnÌch odpad˘ kr·tkodob˝ch je doba, po kterou je nutn· izolace RAO od biosfÈry 300, maxim·lnÏ 500 let. Tyto odpady je moûnÈ ukl·dat v povrchov˝ch nebo p¯Ìpovrchov˝ch ˙loûiötÌch, jak˝mi jsou
i ˙loûiötÏ Dukovany, Richard a BratrstvÌ. V Dukovanech by mÏlo b˝t celkem uloûeno asi 33 000 m3 nÌzko a st¯ednÏ aktivnÌch kr·tkodob˝ch odpad˘ z provozu a z vy¯azov·nÌ z provozu jadern˝ch elektr·ren Dukovany a TemelÌn. Vysoce aktivnÌ odpady a st¯ednÏ aktivnÌ odpady dlouhodobÈ je vöak t¯eba izolovat od ûivotnÌho prost¯edÌ po dobu nesrovnatelnÏ delöÌ neû umoûÚuje izolace v povrchov˝ch ˙loûiötÌch, ¯·dovÏ desetitisÌce let. Vyho¯elÈho jadernÈho paliva vznikne v »R, pokud budou jadernÈ elektr·rny v provozu 40 let, kolem 3700 t (Dukovany 1940 t, TemelÌn 1800
t), mnoûstvÌ dalöÌch vysoce aktivnÌch odpad˘ a st¯ednÏ aktivnÌch odpad˘ dlouhodob˝ch, kterÈ vzniknou p¯edevöÌm p¯i vy¯azovanÌ elektr·ren z provozu a v oblastech
mimo jadernou energetiku se odhaduje na 3000 t.

⁄loûiötÏ Richard - LitomÏ¯ice
⁄loûiötÏ Richard se nach·zÌ nedaleko LitomÏ¯ic, v komplexu b˝valÈho v·pencovÈho dolu Richard II (v prostoru svahu vrchu BÌdnice). Od roku 1964 se v Ë·sti b˝valÈho dolu ukl·dajÌ tzv. institucion·lnÌ odpady. P¯i adaptaci byly zpevnÏny nÏkterÈ
Ë·sti dolu betonem a byl vybudov·n systÈm dren·ûÌ pro odvod p¯ÌpadnÈ vody, kter· by se do ˙loûiötÏ
dostala. K ˙loûiöti pat¯Ì i systÈm
hlubinnÈho a povrchovÈho monitorov·nÌ okolÌ. Celkov˝ objem ˙loûiötÏ
p¯esahuje 16 000 m3, kapacita pro
ukl·d·nÌ odpadu je asi poloviËnÌ,
zbytek prostoru tvo¯Ì chodby nezbytnÈ pro obsluhu a manipulaci
s odpady. Odpady, kterÈ se zde
ukl·dajÌ, jsou plnÏny zpravidla do
dvÏstÏlitrov˝ch sud˘. NÏkterÈ typy
odpad˘ se umÌsùujÌ do stolitrov˝ch
sud˘ a ty se potÈ vkl·dajÌ do sud˘
o objemu 200 litr˘; prostor mezi
obÏma sudy se zaplÚuje betonem,
ËÌmû vznik· okolo sudu s odpadem
5 cm siln· ochrann· vrstva. StÏna

3

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 1999
vnÏjöÌho sudu je navÌc z obou stran pozinkovan· a zvenku jeötÏ nat¯en· antikorozivnÌm n·tÏrem. Sudy jsou ukl·d·ny do upraven˝ch komor, kter“,e9 vznikly p¯i dolov·nÌ v·pence. Po naplnÏnÌ je komora uzav¯ena m¯ÌûÌ, kter· umoûÚuje ventilaci
vzduchu. V ˙loûiöti je stabilnÌ teplota a vlhkost (10 C a 95 % rel.). Na z·kladÏ poznatk˘ zÌskan˝ch z hydrogeologickÈho, geologickÈho, inûen˝rsko-geologickÈho,
geotechnickÈho a seismickÈho pr˘zkumu, stavebnÌch expertÌz a stavu obalov˝ch
jednotek lze konstatovat, ûe v celÈ lokalitÏ nehrozÌ û·dnÈ radiaËnÌ nebezpeËÌ.

PracoviötÏ BratrstvÌ - J·chymov
Toto pracoviötÏ se nach·zÌ v d˘lnÌm komplexu BratrstvÌ. Je urËeno v˝hradnÏ
k umÌsùov·nÌ odpad˘ s p¯ÌrodnÌmi radionuklidy. PracoviötÏ vzniklo adaptacÌ ÑtÏûnÌ
ötolyì, kde bylo pro vlastnÌ ukl·d·nÌ upraveno 5 komor. Bylo uvedeno do provozu
v roce 1974. D˘l je situov·n ve zvodnÏlÈm krystaliniku, a proto je v okolÌ ˙loûn˝ch
prostor vybudov·n dren·ûnÌ systÈm s pr˘bÏûn˝mi retenËnÌmi jÌmkami. Odv·dÏnÈ
vody jsou monitorov·ny. Na z·kladÏ pr˘zkum˘ a expertÌz lze stejnÏ jako v p¯ÌpadÏ
˙loûiötÏ Richard konstatovat, ûe v celÈ lokalitÏ nehrozÌ û·dnÈ radiaËnÌ nebezpeËÌ.

⁄loûiötÏ Dukovany
⁄loûiötÏ Dukovany bylo vybudov·no pro zneökodnÏnÌ nÌzko a st¯ednÏ aktivnÌch
odpad˘, kterÈ vznikajÌ v jadernÈ energetice. Je to nejvÏtöÌ a nejmodernÏjöÌ ˙loûiötÏ
radioaktivnÌch odpad˘ v »eskÈ republice a svou konstrukcÌ i bezpeËnostÌ odpovÌd· standard˘m platn˝m v z·padoevropsk˝ch zemÌch. ⁄loûiötÏ leûÌ v are·lu jadernÈ elektr·rny Dukovany na katastr·lnÌm ˙zemÌ obce Rouchovany
v okrese T¯ebÌË.
V trvalÈm provozu je od roku
1995. ZatÌm jsou zde ukl·d·ny sudy
s odpady z jadernÈ elektr·rny Dukovany, ale poËÌt· se i s ukl·d·nÌm
nÌzko aktivnÌch odpad˘ z provozu
elektr·rny TemelÌn. Celkov˝ objem
˙loûn˝ch prostor 55 000 m3 (vÌce
neû 180 000 sud˘) je dostateËn˝
k uloûenÌ vöech nÌzko a st¯ednÏ aktivnÌch odpad˘ z obou elektr·ren,
a to i v p¯ÌpadÏ prodlouûenÌ jejich
pl·novanÈ ûivotnosti o 10 let.
⁄loûiötÏ je tvo¯eno 112 ûelezobetonov˝mi jÌmkami uspo¯·dan˝mi do
dvou dvou¯ad˘ po 56 jÌmk·ch. Velikost jÌmky je 5,3 x 5,4 x 17,3 m, coû
znamen·, ûe p¯i optim·lnÌm vyuûitÌ
prostoru jÌmky se do nÌ vejde cca
1620 sud˘ o objemu 200 l.
P¯ÌpadnÈmu ˙niku radionuklid˘
do biosfÈry zabraÚuje soustava bariÈr s dlouhodobou ûivotnostÌ. TÏmito bariÈrami jsou vhodn· forma odpadu, stÏna sudu, betonov· v˝plÚ
mezi jednotliv˝mi sudy v jÌmce
a vlastnÌ jÌmka, kter· je po zaplnÏnÌ
uzav¯ena a chr·nÏna p¯ed pronik·nÌm vlhkosti. ⁄loûiötÏ se samoz¯ejmÏ nach·zÌ v seismicky klidnÈ oblasti a na vhodnÈm geologickÈm
podloûÌ omezujÌcÌm pohyb vody (mj.
vrstva jÌlov˝ch sediment˘).
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HlavnÌ Ëinnosti a v˝sledky
Ukl·d·nÌ nÌzko a st¯ednÏ aktivnÌch odpad˘
Ukl·d·nÌ nÌzko a st¯ednÏ aktivnÌch odpad˘, vznikajÌcÌch p¯i provozu jadernÈ elektr·rny Dukovany, do povrchovÈho ˙loûiötÏ Dukovany bylo v roce 1999 prov·dÏno
akciovou spoleËnostÌ »EZ v r·mci provozu elektr·rny.
V roce 1999 bylo v ⁄RAO Dukovany uloûeno celkem
260 m3 upraven˝ch nÌzko a st¯ednÏ aktivnÌch odpad˘.
ZneökodnÏnÌ tzv. institucion·lnÌch nÌzko a st¯ednÏ aktivnÌch odpad˘ bylo v roce 1999 zajiöùov·no akciovou
spoleËnostÌ ARAO, kter· byla vlastnÌkem podzemnÌch ˙loûiöù Richard u LitomÏ¯ic a BratrstvÌ v J·chymovÏ. V roce
1999 p¯evzala ARAO, a.s., od p˘vodc˘ 32 m3 upraven˝ch radioaktivnÌch odpad˘, kterÈ splnily podmÌnky p¯ijatelnosti pro tato ˙loûiötÏ.
Voln· kapacita ˙loûiötÏ Richard se podle souËasnÈho
stavu znalostÌ odhaduje na p¯ibliûnÏ 50 let. O dalöÌm vyuûitÌ ˙loûiötÏ BratrstvÌ rozhodnou podrobnÈ bezpeËnostnÌ
rozbory, kterÈ S⁄RAO v souËasnÈ dobÏ zpracov·v·.

P¯evod ˙loûiöù RAO na st·t (S⁄RAO)
Vöechna v souËasnosti provozovan· ˙loûiötÏ radioaktivnÌch odpad˘ byla v prosinci 1999 p¯evedena do vlastnictvÌ st·tu. P¯evodem ˙loûiöù byl naplnÏn poûadavek paragrafu 48 odstavce 1 atomovÈho z·kona. V˝znam tohoto
aktu spoËÌv· v tom, ûe st·t se stal garantem ukl·d·nÌ radioaktivnÌch odpad˘ a zaruËil tak do budoucna pot¯ebnou
kontinuitu tÈto Ëinnosti. ⁄loûiötÏ jsou od 1. 1. 2000 spravov·na S⁄RAO, kter· p¯ebÌr· odpovÏdnost za bezpeËnÈ
ukl·d·nÌ radioaktivnÌch odpad˘ v »R.
P¯evod ⁄RAO probÏhl formou odkupu od st·vajÌcÌch vlastnÌk˘. Vzhledem k tomu, ûe kupnÌ cena mÏla b˝t hrazena z prost¯edk˘ st·tnÌch aktiv - jadernÈho ˙Ëtu,
byl v danÈm p¯ÌpadÏ dodrûen i postup stanoven˝ v˝mÏrem 01/99 Ministerstva financÌ, kter˝m se vyd·v· seznam zboûÌ s regulovan˝mi cenami (bod 8). KupnÌ cena
byla sjedn·na ve v˝öi rovnajÌcÌ se cenÏ zjiötÏnÈ podle zvl·ötnÌho p¯edpisu (tj. z·kon
Ë. 151/1997 Sb., o oceÚov·nÌ majetku a o zmÏnÏ nÏkter˝ch z·kon˘, a jeho platnÈ
prov·dÏcÌ vyhl·öky).

P¯evod ˙loûiöù Richard a BratrstvÌ na st·t (S⁄RAO)
VlastnÌky obou podzemnÌch ⁄RAO byla akciov· spoleËnost ARAO. Na z·kladÏ
souhrnnÈho rozboru moûn˝ch variant p¯evodu byla zvolena varianta odkupu ˙loûiöù
jako souboru vÏcÌ movit˝ch a nemovit˝ch. SouËasnÏ s ozn·menÌm o tÈto variantÏ
p¯ipravila S⁄RAO i n·vrh smlouvy o smlouvÏ budoucÌ, kter· byla s ARAO, a. s., podeps·na dne 30. 7. 1999. KupnÌ smlouvy Ño prodeji nemovitostÌ a souboru hmotnÈho investiËnÌho majetku ˙loûiötÏ Richard IIì a Ño prodeji nemovitostÌ a souboru
hmotnÈho investiËnÌho majetku ˙loûiötÏ BratrstvÌì byly podeps·ny dne 29. 12. 1999
a p¯evod ˙loûiöù uskuteËnÏn k 1. 1. 2000. V souladu se z·konem Ë. 151/1997 Sb.
a v˝mÏrem MF Ë. 01/1999 byla kupnÌ cena za p¯ev·dÏnÈ nemovitosti spolu s jejich
souË·stmi dojedn·na v kupnÌch smlouv·ch ve v˝öi stanovenÈ znaleck˝mi posudky a Ëinila celkem vËetnÏ DPH 25,6 mil. KË. SouË·stÌ p¯evodu bylo i p¯evzetÌ dokumentace ke vöem uloûen˝m radioaktivnÌm odpad˘m.
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P¯evedenÌ ˙loûiötÏ radioaktivnÌch odpad˘ Dukovany na st·t
(S⁄RAO)
ÑSmlouvou o budoucÌch smlouv·chì ze dne 31. 10. 1998 byly mezi »EZ, a. s.,
a S⁄RAO jednoznaËnÏ dohodnuty obecnÈ podmÌnky, zp˘sob a postup p¯i p¯ÌpravÏ a uzavÌr·nÌ budoucÌch smluv a stanovenÌ p¯edmÏtu plnÏnÌ jednotliv˝ch smluv. Tyto smlouvy zajistily:
❑ p¯evod vlastnickÈho pr·va k ⁄RAO Dukovany na st·t,
❑ kontinuitu provozu ⁄RAO Dukovany,
❑ p¯evod radioaktivnÌch odpad˘ jiû uloûen˝ch v ⁄RAO Dukovany do vlastnictvÌ
st·tu,
a stanovily podmÌnky p¯ebÌr·nÌ radioaktivnÌch odpad˘ od p˘vodce »EZ, a. s.,
k ukl·d·nÌ v ⁄RAO Dukovany.
Smlouvy zajiöùujÌcÌ naplnÏnÌ v˝öe uveden˝ch bod˘ byly podeps·ny s »EZ,
a.s., dne 22. 12. 1999 a k p¯evodu ˙loûiötÏ doölo k 1. 1. 2000. V souladu se z·konem Ë. 151/1997 Sb. a v˝mÏrem MF Ë. 01/1999 byla v kupnÌ smlouvÏ dojedn·na
kupnÌ cena za p¯ev·dÏnÈ nemovitosti spolu s jejich souË·stmi ve v˝öi stanovenÈ
znaleck˝m posudkem a Ëinila vËetnÏ DPH 228,5 mil. KË.

PovolovacÌ ¯ÌzenÌ
Aby byla zajiötÏn nep¯etrûit˝ provoz ˙loûiöù, musela S⁄RAO, jakoûto nov˝ provozovatel ˙loûiöù, zÌskat veöker· nezbytn· povolenÌ St·tnÌho ˙¯adu pro jadernou
bezpeËnost (S⁄JB). SouË·stÌ û·dostÌ o povolenÌ je i rozs·hl· p¯edepsan· dokumentace. NÏkterÈ Ë·sti tÈto dokumentace - p¯edevöÌm programy monitorov·nÌ,
vnit¯nÌ havarijnÌ pl·ny, n·vrhy na vymezenÌ kontrolovan˝ch p·sem, programy zabezpeËov·nÌ jakosti, zp˘soby zajiötÏnÌ fyzickÈ ochrany za¯ÌzenÌ a n·vrhy zp˘sobu
vy¯azov·nÌ za¯ÌzenÌ z provozu - podlÈhajÌ schv·lenÌ S⁄JB. S⁄RAO proto v pr˘bÏhu roku 1999 postupnÏ vypracov·vala dokumentaci tak, aby mohla v p¯edstihu
podat na S⁄JB û·dosti o povolenÌ. Byly pod·ny û·dosti o povolenÌ k provozu jadern˝ch za¯ÌzenÌ pro ˙loûiötÏ radioaktivnÌch odpad˘ Dukovany a Richard a pracoviötÏ s velmi v˝znamn˝mi zdroji ionizujÌcÌho z·¯enÌ BratrstvÌ a k nakl·d·nÌ se zdroji ionizujÌcÌho z·¯enÌ a s RAO na ⁄RAO Dukovany a Richard a na pracoviöti BratrstvÌ. Na z·kladÏ spolupr·ce s externÌmi pracovnÌky byly vypracov·ny n·vrhy zp˘sobu vy¯azov·nÌ z provozu a rozbory mimo¯·dn˝ch ud·lostÌ. Rozbory prok·zaly, ûe
v ⁄RAO Dukovany a Richard nem˘ûe za û·dn˝ch okolnostÌ dojÌt k situaci, kter· by vyûadovala opat¯enÌ t˝kajÌcÌ se
okolnÌch obyvatel, a proto nebyly vymezeny zÛny
havarijnÌho pl·nov·nÌ.
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P¯ehled platn˝ch rozhodnutÌ S⁄JB vydan˝ch S⁄RAO
RozhodnutÌ
S⁄JB ze dne

P¯edmÏt rozhodnutÌ

Platnost
rozhodnutÌ do

18. 12. 1998

PovolenÌ k nakl·d·nÌ se zdroji ionizujÌcÌho z·¯enÌ:
Distribuce zdroj˘ ionizujÌcÌho z·¯enÌ
OdbÏr zdroj˘ ionizujÌcÌho z·¯enÌ
PovolenÌ k nakl·d·nÌ se zdroji ionizujÌcÌho z·¯enÌ:
Distribuce zdroj˘ ionizujÌcÌho z·¯enÌ
OdbÏr zdroj˘ ionizujÌcÌho z·¯enÌ
Schv·lenÌ vnit¯nÌho havarijnÌho pl·nu ˙loûiötÏ
radioaktivnÌch odpad˘ Dukovany
Schv·lenÌ zp˘sobu fyzickÈ ochrany ⁄RAO Richard
PovolenÌ nakl·d·nÌ s v˝znamn˝mi zdroji ionizujÌcÌho z·¯enÌ,
kterÈ jsou z·roveÚ radioaktivnÌmi odpady na ˙loûiöti
radioaktivnÌch odpad˘ Dukovany
Schv·lenÌ n·vrhu na vymezenÌ kontrolovanÈho p·sma
na ⁄RAO Dukovany
Schv·lenÌ programu monitorov·nÌ ⁄RAO Dukovany
Schv·lenÌ programu zabezpeËov·nÌ jakosti pro nakl·d·nÌ s RAO
PovolenÌ k nakl·d·nÌ s radioaktivnÌmi odpady na ⁄RAO Dukovany
Schv·lenÌ limit˘ a podmÌnek ukl·d·nÌ
PovolenÌ provozu jadernÈho za¯ÌzenÌ a pracoviötÏ s velmi
v˝znamn˝m zdrojem ionizujÌcÌho z·¯enÌ ⁄RAO Dukovany
Schv·lenÌ limit˘ a podmÌnek bezpeËnÈho provozu
⁄RAO Dukovany
Schv·lenÌ podmÌnek p¯ijatelnosti
Schv·lenÌ n·vrhu zp˘sobu vy¯azov·nÌ z provozu
Schv·lenÌ programu zabezpeËov·nÌ jakosti pro provoz
⁄RAO Dukovany
PovolenÌ nakl·d·nÌ s jadern˝mi materi·ly
PovolenÌ provozu jadernÈho za¯ÌzenÌ a pracoviötÏ s velmi
v˝znamn˝m zdrojem ionizujÌcÌho z·¯enÌ ⁄RAO Richard
Schv·lenÌ limit˘ a podmÌnek bezpeËnÈho provozu
⁄RAO Richard s p¯Ìlohou PodmÌnky p¯ijatelnosti
k ukl·d·nÌ a PodmÌnky p¯ijatelnosti ke skladov·nÌ
Schv·lenÌ n·vrhu zp˘sobu vy¯azov·nÌ z provozu
Schv·lenÌ programu zabezpeËov·nÌ jakosti pro provoz
⁄RAO Richard
PovolenÌ nakl·d·nÌ s velmi v˝znamn˝mi zdroji ionizujÌcÌho z·¯enÌ,
kterÈ jsou z·roveÚ radioaktivnÌmi odpady na ⁄RAO Richard
Schv·lenÌ n·vrhu na vymezenÌ kontrolovanÈho p·sma
na ⁄RAO Richard
Schv·lenÌ programu monitorov·nÌ ⁄RAO Richard
Schv·lenÌ vnit¯nÌho havarijnÌho pl·nu ⁄RAO Richard
PovolenÌ nakl·d·nÌ s radioaktivnÌmi odpady na ⁄RAO Richard
Schv·lenÌ limit˘ a podmÌnek skladov·nÌ
PovolenÌ k nakl·d·nÌ s velmi v˝znamn˝mi zdroji ionizujÌcÌho
z·¯enÌ, kterÈ jsou z·roveÚ radioaktivnÌmi odpady
na pracoviöti BratrstvÌ
Schv·lenÌ n·vrhu na vymezenÌ kontrolovanÈho p·sma
na pracoviöti BratrstvÌ
Schv·lenÌ programu monitorov·nÌ pracoviötÏ BratrstvÌ
Schv·lenÌ vnit¯nÌho havarijnÌho pl·nu pracoviötÏ BratrstvÌ
PovolenÌ provozu pracoviötÏ s velmi v˝znamn˝m zdrojem
ionizujÌcÌho z·¯enÌ BratrstvÌ
Schv·lenÌ n·vrhu zp˘sobu vy¯azov·nÌ pracoviötÏ BratrstvÌ
z provozu
Schv·lenÌ programu zabezpeËov·nÌ jakosti p¯i provozu
pracoviötÏ BratrstvÌ
Schv·lenÌ zp˘sobu fyzickÈ ochrany ⁄RAO Dukovany

30. 06. 1999

24. 05. 1999

20. 09. 1999
22. 10. 1999
2. 12. 1999

3. 12. 1999
3. 12. 1999

13. 12. 1999
16. 12. 1999

16. 12. 1999

16. 12. 1999
21. 12. 1999

21. 12. 1999

23. 12. 1999

12. 12. 2004

30. 06. 2002
31. 12. 2002

31. 12. 2002
31. 12. 2002*)

30. 06. 2002
31. 12. 2002

31. 12. 2004

31. 12. 2002

21. 12. 2004

31. 12. 2004

31. 12. 2001

*) povolenÌ vyd·no za podmÌnky, ûe k 31. 12. 2000 budou zpracov·ny v souladu s poûadavky ß 27, odst.
3 vyhl. S⁄JB Ë. 184/1997 Sb. podmÌnky p¯ijatelnosti optimalizujÌcÌ ukl·d·nÌ RAO s ohledem na vlastnosti
ukl·dan˝ch radionuklid˘ a vlastnosti, p¯Ìp. typ obalovÈ jednotky.
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Nakl·d·nÌ s RAO
CÌlem S⁄RAO je od 1. 1. 2000 p¯ebÌrat od p˘vodc˘ veökerÈ pro nÏ nepot¯ebnÈ
radioaktivnÌ materi·ly k uloûenÌ, p¯ÌpadnÏ ke skladov·nÌ v p¯evzat˝ch ˙loûiötÌch. To
znamen·, ûe musÌ b˝t zajiötÏno ¯·dnÈ nakl·d·nÌ s tÏmito odpady, vËetnÏ jejich p¯epravy a ˙pravy do vhodnÈ formy, pokud neodpovÌdajÌ p¯Ìsluön˝m podmÌnk·m p¯ijatelnosti na ˙loûiötÏ.
Aby bylo moûnÈ splnit uveden˝ cÌl, provedla S⁄RAO v pr˘bÏhu roku 1999 v˝bÏrov· ¯ÌzenÌ na nakl·d·nÌ s radioaktivnÌmi odpady nebo zdroji ionizujÌcÌho z·¯enÌ,
kterÈ bude p¯ebÌrat. Na z·kladÏ tÏchto ¯ÌzenÌ byly s ¯adou drûitel˘ p¯Ìsluön˝ch povolenÌ St·tnÌho ˙¯adu pro jadernou bezpeËnost uzav¯eny smlouvy.

P¯Ìprava hlubinnÈho ˙loûiötÏ
Odpady, kterÈ nesplÚujÌ podmÌnky p¯ijatelnosti k uloûenÌ do existujÌcÌch p¯Ìpovrchov˝ch ˙loûiöù, jsou skladov·ny, vÏtöinou u p˘vodc˘. Pro tyto odpady je nezbytnÈ nalÈzt
odpovÌdajÌcÌ zp˘sob jejich trvalÈho zneökodnÏnÌ. Vhodn˝m ¯eöenÌm tohoto ˙kolu je
umÌstÏnÌ tÏchto odpad˘ nÏkolik set metr˘ pod povrchem zemÏ v tzv. hlubinnÈm ˙loûiöti. Toto ¯eöenÌ je v souladu s mezin·rodnÏ p¯ijat˝mi principy bezpeËnosti p¯i nakl·d·nÌ s radioaktivnÌmi odpady a vyho¯el˝m jadern˝m palivem. ⁄loûiötÏ je navrhov·no
tak, aby v nÏm bylo p¯ÌpadnÏ moûno uloûit i nÌzko a st¯ednÏ radioaktivnÌ odpady.
NalezenÌ vhodnÈ lokality pro hlubinnÈ ˙loûiötÏ, n·vrh jeho technickÈho ¯eöenÌ
a pr˘kaz bezpeËnosti vyûaduje nÏkolik desÌtek let intenzivnÌch pracÌ; vlastnÌ v˝stavba a uvedenÌ do provozu bude z·leûitostÌ zhruba jednÈ dek·dy.
Program v˝voje hlubinnÈho ˙loûiötÏ, kter˝ byl v »R zah·jen v roce 1993, uzav¯el v roce 1999 svou ˙vodnÌ, koncepËnÌ f·zi. Byly zÌsk·ny podklady (programy
a r·mcovÈ projekty) podmiÚujÌcÌ zah·jenÌ a prov·dÏnÌ technick˝ch ËinnostÌ, kterÈ
povedou k nalezenÌ vhodnÈho ¯eöenÌ hlubinnÈho ˙loûnÈho systÈmu. Harmonogram
tÏchto ËinnostÌ vyplyne z Koncepce nakl·d·nÌ s radioaktivnÌmi odpady a vyho¯el˝m
jadern˝m palivem v »R (d·le jen Koncepce).
Mezi nejv˝znamnÏjöÌ projekty, ¯eöenÈ v r·mci v˝voje hlubinnÈho ˙loûiötÏ v roce
1999, pat¯Ì:
ReferenËnÌ projekt hlubinnÈho ˙loûiötÏ (H⁄)
Tento dokument shrnul dosavadní představy o možných řešeních hlubinného úložného systému (tj. podzem−
ních i povrchových částí) v ČR. Bez vazby na konkrétní lokalitu bral v úvahu to, že úložiště bude vybudováno
v tvrdé hornině, např. v žule. V dalších fázích jeho vývoje poslouží jako standard, se kterým budou porovnávána
všechna konkrétní technická řešení Projekt zahrnuje také odhad finanční a časové náročnosti vývoje, výstavby
i provozu úložiště. Součástí dokumentu je i průkaz splnění požadavků na jadernou bezpečnost a radiační ochra−
nu, rovněž byly oceněny možné dopady budování a provozu úložiště na životní prostředí. V návaznosti na projekt
byl vypracován Návrh výzkumných a vývojových činností vyplývajících z Referenčního projektu HÚ, který shrnul
požadavky projektanta na přípravu podkladů pro jeho činnosti.

Projekt v˝bÏru lokality hlubinnÈho ˙loûiötÏ vyho¯elÈho paliva a radioaktivnÌch
odpad˘.
S použitím dřívějších obecných studií geologických činností byla stanovena posloupnost činností vedou−
cích k výběru a potvrzení vhodnosti lokality pro vybudování hlubinného úložiště, na základě nových legislativ−
ních pravidel byla revidována kritéria pro umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů a vyhořelého pa−
liva, byl vypracován prováděcí projekt ověřování stability Českého masívu a projekt geologicko−průzkumných
prací pro nedestruktivní fázi vývoje hlubinného úložiště.

Program test˘ pro v˝voj inûen˝rsk˝ch bariÈr
Schopnost přírodního prostředí zabránit nekontrolovatelnému úniku radionuklidů z uložených odpadů je
zvýšena instalací umělých bariér. Jejich výběr, testování a ověření vhodnosti musí probíhat paralelně s vyhle−
dáváním lokality úložiště. Program těchto činností, jenž byl v rámci této zakázky vypracován, vychází z funkč−
ní analýzy potřebných testů, na jejímž základě byly určeny požadavky na systém inženýrských bariér. Byla od−
hadnuta finanční a časová náročnost a návaznost testů a byl nastíněn další postup prací pro nejbližší období.

Programy a projekty podp˘rn˝ch ËinnostÌ
Program vývoje hlubinného úložiště v ČR zahrnuje i podpůrné projekty, které mají za úkol shromáždit pod−
klady využitelné pro výběr lokality, návrh umělých bariér a bezpečnostní rozvahy. Testovací lokalita bude sloužit
k ověřování geologických technik a technologických postupů, jež mají být využity při výzkumných a průzkumných
pracích. Pro tento účel je navrhován Melechovský masiv, kde jsou dokončována a vyhodnocována standardní re−
žimní měření. V návaznosti na ně byl vypracován Program prací na testovací lokalitě, zahrnující stanovení kritérií
pro výběr konkrétních experimentálních polygonů, určení vazeb mezi experimenty na testovací lokalitě a výběrem
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lokality pro umístění hlubinného úložiště, návrh experimentálních činností a postup prací vedoucích k provedení
a vyhodnocení experimentů na testovací lokalitě.

Program test˘ a experiment˘ v podzemnÌ laborato¯i
Ověření vhodnosti lokality i navrhovaných inženýrských bariér je těžko představitelné bez možnosti testová−
ní v reálných podzemních podmínkách. Proto byl vypracován Program testů a experimentů v podzemní labora−
toři, který diskutuje možné alternativy podzemních laboratoří, obsahuje přehled testů a experimentů vhodných
pro ČR, hodnotí mezinárodní souvislosti projektu podzemní laboratoře, navrhuje systém řízení její činnosti
a shrnuje všechny poznatky v materiálu Podklad pro rozhodnutí o začlenění programu podzemní laboratoře do
projektu vývoje hlubinného úložiště. V této souvislosti byla sledována možnost využití opuštěného uranového
dolu Háje pro zřízení podzemní laboratoře. Byla provedena tzv. suchá konzervace šachty (zajištění možnosti je−
jího budoucího využití). Dále byl proveden sběr dat o podzemních dílech vybudovaných v magmatoidech.

P¯ÌrodnÌ analog
Bezpečnostní rozbory a analýzy dlouhodobého chování úložného systému jsou založeny na matematickém
modelování dějů, jež budou trvat statisíce let. Věrohodnost použitých modelů lze prokázat jejich použitím na vy−
hodnocení jevů, jež nastaly v podmínkách blížících se budovanému úložišti v dávné minulosti. Tyto jevy označu−
jeme termínem „přírodní analog“. Jejich studium je neodmyslitelnou součástí programu vývoje hlubinného úlo−
žiště. Možnosti studia přírodních analogů v ČR byly zhodnoceny v materiálu Vypracování programu začlenění pří−
rodního analogu do projektu vývoje hlubinného úložiště v ČR. Tento materiál současně obsahoval návrh projek−
tu přírodního analogu zaměřeného na chování U a Th v montmorillonitických jílech na lokalitě Ruprechtov.

Projekty technickÈho rozvoje
Atomov˝ z·kon ukl·d· Spr·vÏ koordinovat v˝zkum v oblasti nakl·d·nÌ s radioaktivnÌmi odpady. Vedle projektu v˝voje hlubinnÈho ˙loûiötÏ byla nejvÏtöÌ pozornost
vÏnov·na p¯ÌpravÏ Koncepce, studiÌm nov˝ch technologiÌ nakl·d·nÌ s vyho¯el˝m
palivem (projekt transmutace) a zavedenÌ nez·vislÈho systÈmu kontroly obal˘
s upraven˝mi odpady (referenËnÌ laborato¯).
Koncepce nakl·d·nÌ s radioaktivnÌmi odpady a vyho¯el˝m jadern˝m palivem bude z·kladnÌm dokumentem formulujÌcÌm dlouhodobou strategii st·tu s ohledem na
organizace, jeû RAO produkujÌ, a na org·ny a instituce, kterÈ jsou do nakl·d·nÌ
s RAO zapojeny jin˝m zp˘sobem. Koncepce tedy bude v dlouhodobÈ perspektivÏ
urËovat takÈ Ëinnosti S⁄RAO.
CÌlem koncepce bude formulovat vöestrannÏ akceptovatelnÈ p¯edstavy o strategicky opodstatnÏnÈm, vÏdecky, technologicky, ekologicky, finanËnÏ a spoleËensky p¯ijatelnÈm nakl·d·nÌ s RAO a VJP v »R. Tento dokument bude tedy tvo¯it z·kladnÌ systÈmov˝ r·mec pro rozhodov·nÌ org·n˘ a organizacÌ odpovÏdn˝ch za nakl·d·nÌ s RAO Ëi VJP v »R. V neposlednÌ ¯adÏ bude Koncepce srozumitelnou informacÌ o dlouhodobÈm ¯eöenÌ zp˘sobu nakl·d·nÌ s RAO a VJP urËenou vöem dotËen˝m subjekt˘m i öiröÌ ve¯ejnosti.
N·vrh koncepce je podloûen anal˝zou dosavadnÌho v˝voje a odborn˝m odhadem budoucÌch trend˘ p¯i mÌrovÈm vyuûÌv·nÌ jadernÈ energie a ionizujÌcÌho z·¯enÌ.
Projedn·nÌ Koncepce ve vl·dÏ se uskuteËnÌ aû po projedn·nÌ studie jejÌho vlivu
na ûivotnÌ prost¯edÌ podle ß 14 z·kona Ë. 244/1992 Sb.
S⁄RAO podporuje studium transmutace dlouhodob˝ch radionuklid˘, zejmÈna
transuranov˝ch izotop˘, v urychlovaËem ¯ÌzenÈm reaktoru s t¯Ìötiv˝m terËem. Navrhovan˝ proces m· dvÏ f·ze: v prvnÌ se pyrol˝znÌmi procesy (fluorovou metodou)
izolujÌ vybranÈ prvky z vyho¯elÈho paliva. Ty se pak rozpustÌ v taveninÏ fluoridov˝ch
solÌ a jsou vedeny do transmutoru, kde se z Pb nebo Bi terËe ost¯elovanÈho protony z urychlovaËe uvolÚujÌ neutrony (neutronovÈ toky aû 10 18 n/cm2/sec). Ty p¯emÏÚujÌ (ötÏpÌ) tÏûk· j·dra transuran˘ za vzniku kr·tkodob˝ch radionuklid˘. Produkty transmutace se oddÏlujÌ od taveniny elektrolyticky. Popsan˝m postupem se m˘ûe v˝znamnÏ zmÏnit zastoupenÌ jednotliv˝ch radionuklid˘ ve vyho¯elÈm palivu ve
prospÏch kr·tkodob˝ch nuklid˘. Avöak radioaktivita produkt˘ je vysok· a ˙Ëinnost
transmutace nenÌ dostateËn· k tomu, aby doba nebezpeËnosti vyho¯elÈho paliva
klesla vÌce neû na nÏkolik tisÌc let.
Technologie transmutace je st·le jeötÏ ve f·zi z·kladnÌho v˝zkumu, kter˝ se zab˝v· v˝bÏrem vhodn˝ch materi·l˘, z·kladnÌmi fyzik·lnÌmi v˝poËty a v˝vojem metod dÏlenÌ produkt˘. »esk· pracoviötÏ, zab˝vajÌcÌ se zejmÈna pyrol˝znÌmi metodami izolace
radionuklid˘, se s podporou S⁄RAO zapojila do projektu 5. r·mcovÈho pl·nu EC.
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OstatnÌ zajiöùovanÈ Ëinnosti
Zajiöùov·nÌ prozatÌmnÌ spr·vy
ZajiötÏnÌ prozatÌmnÌ spr·vy radioaktivnÌch odpad˘ nalezen˝ch, opuötÏn˝ch nebo skryt˝ch, kterÈ p¯ipadly do vlastnictvÌ st·tu, je ˙kolem S⁄RAO podle ß 26 odst.
(3) pÌsm. k) atomovÈho z·kona. Na z·kladÏ jedn·nÌ se z·stupci S⁄JB, Policie »R
a Gener·lnÌho ¯editelstvÌ cel byla stanovena pravidla pro zajiöùov·nÌ tÈto Ëinnosti.
SouËasnÏ S⁄RAO zajistila v˝bÏr vhodnÈho dodavatele tak, aby tato Ëinnost byla
v roce 1999 zabezpeËena.

Spr·va odvod˘ na jadern˝ ˙Ëet a finanËnÌ investov·nÌ
ZajiötÏnÌ spr·vy odvod˘ ukl·d· S⁄RAO ß 26 odst. (3) pÌsm. e) atomovÈho z·kona. Pravideln˝m pl·tcem odvod˘ p˘vodce RAO z jadern˝ch elektr·ren je akciov·
spoleËnost »EZ. Pro rok 1999 byl v souladu s na¯ÌzenÌm vl·dy 224/97 Sb., o v˝öi
a zp˘sobu odv·dÏnÌ prost¯edk˘ p˘vodc˘ radioaktivnÌch odpad˘ na jadern˝ ˙Ëet,
stanoven roËnÌ odvod akciovÈ spoleËnosti »EZ ve v˝öi 637 281 tis. KË. MÏsÌËnÌ
spl·tka odvodu Ëinila 53 107 tis. KË.
P˘vodci institucion·lnÌch odpad˘ platili v roce 1999 p¯Ìmo akciovÈ spoleËnosti
ARAO, kter· zajiöùovala v roce 1999 ukl·d·nÌ RAO.
FinanËnÌ investov·nÌ prost¯edk˘ jadernÈho ˙Ëtu zajiöùovalo MF »R v souladu
s ß 27 odst. 4 atomovÈho z·kona. V obdobÌ od zah·jenÌ investov·nÌ v ˙noru 1998
do prosince 1999 byl zÌsk·n celkov˝ hrub˝ v˝nos vËetnÏ narostlÈho ˙roku ve v˝öi
114 mil. KË, podÌl roku 1999 Ëinil 66,5 mil. KË, p¯i pr˘mÏrnÈm zhodnocenÌ v roce
1999 ve v˝öi 8,1 % p.a.

VedenÌ evidence p¯evzat˝ch radioaktivnÌch odpad˘ a jejich
p˘vodc˘
ZajiötÏnÌ vedenÌ evidence p¯evzat˝ch radioaktivnÌch odpad˘ a jejich p˘vodc˘ je
˙kolem S⁄RAO podle ß 26 odst. (3), pÌsm. d) atomovÈho z·kona. Na z·vÏr procesu
p¯ebÌr·nÌ ˙loûiöù radioaktivnÌch odpad˘ do vlastnictvÌ st·tu byla p¯evzata i veöker·
dokumentace k uloûen˝m odpad˘m. S⁄RAO v roce 1999 p¯evzala jejÌ archivaci
a nad·le bude zajiöùovat evidenci p¯evzat˝ch radioaktivnÌch odpad˘ a jejich p˘vodc˘ v souladu s poûadavky atomovÈho z·kona a vyhl·öky S⁄JB Ë. 184/97 Sb., o poûadavcÌch na zajiötÏnÌ radiaËnÌ ochrany.
PovinnostÌ drûitel˘ povolenÌ St·tnÌho ˙¯adu pro jadernou bezpeËnost je p¯ed·vat S⁄RAO informace o tvorbÏ radioaktivnÌch odpad˘ (dle ß 18 odst. (1), pÌsm.
e) atomovÈho z·kona). Ke konci roku 1999 S⁄RAO evidovala 47 p˘vodc˘ radioaktivnÌch odpad˘, kte¯Ì p¯edali kompletnÌ informace o budoucÌ produkci RAO, s ¯adou
dalöÌch je S⁄RAO v jedn·nÌ. S⁄RAO se St·tnÌm ˙¯adem pro jadernou bezpeËnost
v tÈto oblasti d·le spolupracuje.

Vypracov·nÌ n·vrh˘ na stanovenÌ odvod˘ pl·tc˘ na jadern˝ ˙Ëet
Tato Ëinnost je ˙kolem S⁄RAO ve smyslu ß 26 odst. (3) pÌsm. f) atomovÈho z·kona. V˝öi a zp˘sob odv·dÏnÌ prost¯edk˘ na jadern˝ ˙Ëet stanovuje na¯ÌzenÌ vl·dy
Ë. 224/97 Sb.
S⁄RAO vypracovala metodiku pro stanovenÌ odvod˘ p˘vodc˘ mimo oblast jadernÈ energetiky a p¯edala ji k projedn·nÌ ˙tvar˘m Ministerstva pr˘myslu a obchodu. Na z·kladÏ tÈto metodiky a zÌskan˝ch p¯ipomÌnek zah·jila S⁄RAO zpracov·nÌ
metodiky a ekonomick˝ch anal˝z pro stanovenÌ v˝öe odvodu za uloûenÌ nÌzko
a st¯ednÏ aktivnÌch odpad˘ ve st·vajÌcÌch ˙loûiötÌch. S⁄RAO zaËala rovnÏû zpracov·vat metodiku pro stanovenÌ odvodu pro financov·nÌ ˙loûiötÏ vysoce aktivnÌch odpad˘ Ëi vyho¯elÈho jadernÈho paliva (hlubinnÈ ˙loûiötÏ). Metodiky a ekonomickÈ
anal˝zy budou tvo¯it z·klad pro novelizaci na¯ÌzenÌ vl·dy Ë. 224/97 Sb.
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Kontrola rezervy na vy¯azov·nÌ
Kontrola tvorby rezervy na vy¯azov·nÌ z provozu u drûitele povolenÌ St·tnÌho ˙¯adu pro jadernou bezpeËnost je p¯edmÏtem Ëinnosti S⁄RAO ve smyslu ß 26, odst.
(3), pÌsm. h) atomovÈho z·kona.
V roce 1999 provedla S⁄RAO kontrolu tvorby rezervy za rok 1998 u tÏch drûitel˘ povolenÌ, kte¯Ì majÌ n·vrh na vy¯azov·nÌ schv·len v povolenÌ a kter˝m S⁄RAO
vydala ovÏ¯enÌ odhadu n·klad˘ na vy¯azov·nÌ. Zkontrolov·na byla tvorba rezervy
u organizacÌ »EZ, a.s., ⁄JV ÿeû, a.s., a ISOTREND, s r.o., p¯iËemû ⁄JV ÿeû,
a.s., zah·jila tvorbu rezervy pro 12 pracoviöù.
O kontrole tvorby rezerv byla vypracov·na podrobn· zpr·va, jiû S⁄RAO odeslala Ministerstvu financÌ, Ministerstvu pr˘myslu a obchodu a St·tnÌmu ˙¯adu pro jadernou bezpeËnost.

OvÏ¯ov·nÌ odhadu n·klad˘ na vy¯azov·nÌ
Tato povinnost je uloûena S⁄RAO na z·kladÏ atomovÈho z·kona (dokumentace k û·dosti o povolenÌ) - p¯Ìlohy C a D. O ovÏ¯enÌ odhadu n·klad˘ v roce 1999 poû·dalo 17 pracoviöù, ovÏ¯enÌ bylo provedeno pro 8 pracoviöù s v˝znamn˝mi a velmi
v˝znamn˝mi zdroji ionizujÌcÌho z·¯enÌ S⁄RAO se na z·kladÏ zkuöenostÌ zÌskan˝ch
p¯i ovÏ¯ov·nÌ n·klad˘ na vy¯azov·nÌ a p¯i kontrole rezervy na vy¯azov·nÌ aktivnÏ podÌlela na tvorbÏ vyhl·öky S⁄JB Ë. 196/1999 Sb., o vy¯azov·nÌ jadern˝ch za¯ÌzenÌ.

ZahraniËnÌ spolupr·ce
Vedle tradiËnÌ spolupr·ce S⁄RAO s mezin·rodnÌmi organizacemi, zejmÈna
s NEA/OECD (˙Ëast v projektech Termodynamick· datab·ze a SorpËnÌ modelov·nÌ), s Evropskou komisÌ (p¯Ìprava program˘ PHARE a program˘ technickÈ podpory) a s Mezin·rodnÌ agenturou pro atomovou energii (˙Ëast na akcÌch MAAE), leûÌ
tÏûiötÏ mezin·rodnÌch vztah˘ ve dvoustrann˝ch kontaktech se sestersk˝mi n·rodnÌmi evropsk˝mi agenturami pro nakl·d·nÌ s radioaktivnÌmi odpady. S⁄RAO se aktivnÏ z˙ËastÚuje p¯Ìpravy projekt˘ pro 5. r·mcov˝ pl·n rozvoje vÏdy a v˝zkumu
EURATOM a v r·mci tÏchto ËinnostÌ prakticky naplÚuje d¯Ìve uzav¯enÈ r·mcovÈ dohody se öpanÏlskou organizacÌ ENRESA a öv˝carskou organizacÌ NAGRA. V b¯eznu 1999 uzav¯ela S⁄RAO s NAGRA r·mcovou dohodu o ˙Ëasti na experimentech
v podzemnÌ laborato¯i ve öv˝carskÈm Grimselu. Na z·kladÏ tÈto dohody se ˙ËastnÌ experimentu FEBEX, jehoû cÌlem je demonstrovat proces umÌsùov·nÌ kontejner˘
s odpady v ˙loûiöti a studovat chov·nÌ kontejner˘ s odpady v re·lnÈm mÏ¯Ìtku. Pr·ce ËeskÈ strany se t˝kajÌ studia geotechnick˝ch charakteristik inûen˝rsk˝ch bariÈr
hlubinnÈho ˙loûiötÏ.

ZabezpeËov·nÌ a kontrola jakosti
S⁄RAO buduje a udrûuje systÈm jakosti pro zajiötÏnÌ vlastnÌch ˙kol˘ a v souladu
s poûadavky p¯Ìsluön˝ch pr·vnÌch p¯edpis˘ (atomov˝ z·kon, vyhl·öka S⁄JB
Ë. 214/1997 Sb., o zabezpeËov·nÌ jakosti p¯i Ëinnostech souvisejÌcÌch s vyuûÌv·nÌm jadernÈ energie a Ëinnostech
vedoucÌch k oz·¯enÌ a o stanovenÌ kritÈriÌ pro za¯azenÌ a rozdÏlenÌ vybran˝ch
za¯ÌzenÌ do bezpeËnostnÌch t¯Ìd.). V roce
1999 byla dokonËena p¯ÌruËka jakosti
S⁄RAO a byly vyd·ny na ni navazujÌcÌ
dokumenty, kterÈ vytv·¯ejÌ jednotn˝ systÈm ¯ÌzenÌ S⁄RAO podle poûadavk˘
vyhl·öky S⁄JB Ë. 214/1997 Sb. a systÈmu mezin·rodnÌch norem ¯ad ISO 9000
a ISO 10000 pro oblast systÈmu jakosti
a ISO 14000 pro oblast environment·lnÌho managementu.
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Komunikace s ve¯ejnostÌ
S⁄RAO usiluje o aktivnÌ a vst¯Ìcnou spolupr·ci s regiony, v nichû se nach·zejÌ
˙loûiötÏ RAO, s jednotliv˝mi dotËen˝mi obcemi i se öiröÌ ve¯ejnostÌ, nevl·dnÌmi ekologick˝mi organizacemi, obËansk˝mi sdruûenÌmi apod. O svÈ Ëinnosti a z·mÏrech
poskytovala ve¯ejnosti objektivnÌ a ˙plnÈ informace.
Prost¯ednictvÌm Ministerstva pr˘myslu a obchodu S⁄RAO p¯edloûila do vl·dy
ÑV˝roËnÌ zpr·vu o Ëinnosti S⁄RAO v roce 1998 a ˙pravu znÏnÌ Statutu S⁄RAOì.
Z v˝öe uvedenÈ v˝roËnÌ zpr·vy zpracovalo S⁄RAO Ëeskou a anglickou verzi zpr·vy pro ve¯ejnost, kter· byla distribuov·na ¯adÏ organizacÌ.
⁄plnÈ znÏnÌ Statutu Spr·vy ˙loûiöù radioaktivnÌch odpad˘, jak vypl˝v· ze zmÏny schv·lenÈ usnesenÌm vl·dy Ë. 695 ze dne 7. 7. 1999, bylo uve¯ejnÏno ve VÏstnÌku Ministerstva pr˘myslu a obchodu.
V pr˘bÏhu roku S⁄RAO zpracovala informaËnÌ materi·ly pro drûitele povolenÌ
S⁄JB, zejmÈna p¯ÌpadnÈ p˘vodce radioaktivnÌch odpad˘, s cÌlem sezn·mit je s p¯Ìpady, kdy podle atomovÈho z·kona jsou povinni spolupracovat se S⁄RAO.
Pro zajiötÏnÌ trvalÈho p¯Ìstupu k informacÌm o ukl·d·nÌ RAO i o S⁄RAO byly provozov·ny internetovÈ str·nky, kterÈ v roce 1999 navötÌvilo vÌce neû 5 tisÌc lidÌ (adresa www.surao.cz). S⁄RAO takÈ vydala nÏkolik tiskov˝ch zpr·v o aktu·lnÌ Ëinnosti S⁄RAO a o v˝znamn˝ch ud·lostech v oblasti nakl·d·nÌ s RAO ve svÏtÏ.
S⁄RAO usiluje o vytvo¯enÌ dobr˝ch vztah˘ s regiony, v nichû leûÌ v souËasnosti
provozovan· ˙loûiötÏ. Proto vedenÌ S⁄RAO navötÌvilo mÌstnÌ ˙¯ady v blÌzkosti ˙loûiöù i p¯ÌsluönÈ okresnÌ ˙¯ady a v p¯edstihu informovalo o p¯ipravovanÈm p¯evedenÌ
˙loûiöù do vlastnictvÌ st·tu a do spr·vy S⁄RAO. OsobnÌ setk·nÌ s p¯edstaviteli obcÌ
uk·zala, jakÈ aspekty provozu ˙loûiöù jsou pro obce d˘leûitÈ a S⁄RAO se v budoucnu zamÏ¯Ì na p¯Ìpravu informacÌ p¯edevöÌm v tÏchto oblastech.
Nej˙ËinnÏjöÌ formou sezn·menÌ se s problematikou nakl·d·nÌ s RAO je prohlÌdka p¯Ìsluön˝ch za¯ÌzenÌ. S⁄RAO proto zorganizovala n·vötÏvu nÏkolika vybran˝ch
za¯ÌzenÌ pro nakl·d·nÌ s radioaktivnÌmi odpady ve äv˝carsku a Francii.
Pro usnadnÏnÌ p¯Ìstupu z·jemc˘ o informace z oblasti nakl·d·nÌ s RAO zah·jila S⁄RAO p¯Ìpravu st·lÈho informaËnÌho st¯ediska v budoucÌm sÌdle S⁄RAO.

ZajiötÏnÌ pr·vnÌch sluûeb
Pr·vnÌ Ëinnosti v roce 1999 byly zamÏ¯eny na p¯edevöÌm na vymezenÌ pr·vnÌho
r·mce p¯evodu provozovan˝ch ˙loûiöù RAO na st·t a na dodrûenÌ z·konnÈho postupu a veöker˝ch pr·vnÌch n·leûitostÌ p¯i sjedn·v·nÌ konkrÈtnÌch kupnÌch smluv, na
z·kladÏ kter˝ch byl p¯evod provozovan˝ch ˙loûiöù RAO realizov·n. SoubÏûnÏ byla
vÏnov·na pr·vnÌ podpora vypracov·nÌ û·dostÌ o povolenÌ S⁄JB pro S⁄RAO a zad·v·nÌ zak·zek v souladu se z·konem Ë. 199/1994 Sb. ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘ a uzavÌr·nÌ konkrÈtnÌch smluv s vybran˝mi uchazeËi.

Materi·lnÌ, person·lnÌ a organizaËnÌ zabezpeËenÌ
Od ledna 1999 m· S⁄RAO pronajato 9 kancel·¯Ì v budovÏ Energovod, Gorazdova 24, Praha 2, kde bude sÌdlit i v roce 2000 do doby, neû bude ukonËena rekonstrukce budovy v Dl·ûdÏnÈ ulici v Praze 1 Ëp. 1004. Tuto budovu bude S⁄RAO
v budoucnosti uûÌvat spoleËnÏ s Ministerstvem vnitra »R. Na z·kladÏ smlouvy
o sdruûenÌ finanËnÌch prost¯edk˘ poskytla S⁄RAO v roce 1999 na rekonstrukci budovy finanËnÌ prost¯edky v rozsahu svÈho majetkovÈho podÌlu na budovÏ, tj. ve v˝öi 13,8 mil. KË. V˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ na dodavatele projektu a stavby bylo Ministerstvem
vnitra provedeno v polovinÏ roku 1999. VÏtöina stavebnÌch ËinnostÌ bude realizov·na aû v roce 2000, dokonËenÌ rekonstrukce je pl·nov·no na listopad 2000.
Ke konci roku 1999 byly vytvo¯eny nezbytnÈ organizaËnÌ podmÌnky pro zabezpeËenÌ provozu p¯ebÌran˝ch ˙loûiöù a pro plnÏnÌ nÏkter˝ch dalöÌch ˙kol˘. Od poË·tku roku 2000 doölo v souvislosti s proveden˝m p¯evodem ˙loûiöù na st·t a v souladu se schv·len˝m pl·nem Ëinnosti S⁄RAO na rok 2000 ke zv˝öenÌ systemizovan˝ch pracovnÌch mÌst z 19 na 30.
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Hospoda¯enÌ S⁄RAO
»innosti S⁄RAO jsou financov·ny z prost¯edk˘ jadernÈho ˙Ëtu. P¯Ìjmy jadernÈho ˙Ëtu v roce 1999 tvo¯ily zejmÈna odvody akciovÈ spoleËnosti »EZ stanovenÈ
na¯ÌzenÌm vl·dy Ë. 224/1997 Sb., dotace ze st·tnÌho rozpoËtu (podle ß 28 odst.
1 atomovÈho z·kona na nakl·d·nÌ s RAO uloûen˝mi do nabytÌ jeho ˙Ëinnosti) a v˝nosy z finanËnÌho investov·nÌ prost¯edk˘ jadernÈho ˙Ëtu. PodrobnÈ informace o jadernÈm ˙Ëtu jsou souË·stÌ zpr·vy MF »R o st·tnÌm z·vÏreËnÈm ˙Ëtu.
DotacÌ ze st·tnÌho rozpoËtu byly hrazeny pr·ce na ˙loûiötÌch Richard, BratrstvÌ
a HostÌm. Dotace byla poskytov·na v souladu s ß 28 odst. 1 atomovÈho z·kona
a s usnesenÌm vl·dy »R Ë. 38 ze dne 11. 3. 1999 o schv·lenÌ z·vazn˝ch ukazatel˘
rozpoËtu S⁄RAO pro zajiötÏnÌ bezpeËnÈho nakl·d·nÌ s radioaktivnÌmi odpady uloûen˝mi v ˙loûiötÌch Richard a BratrstvÌ, podle p¯edpis˘ platn˝ch do nabytÌ ˙Ëinnosti atomovÈho z·kona; bezpeËn˝m nakl·d·nÌm se pro ˙Ëely tÈto smlouvy rozumÌ zajiötÏnÌ ËinnostÌ, kterÈ jsou nezbytnÈ pro bezpeËn˝ provoz podzemnÌch ˙loûiöù radioaktivnÌch odpad˘ Richard a BratrstvÌ v souladu zejmÈna s ustanovenÌmi atomovÈ
z·kona ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘ a navazujÌcÌch vyhl·öek a z·kona
Ë. 61/1988 Sb., o hornickÈ Ëinnosti, v˝buönin·ch a st·tnÌ b·ÚskÈ spr·vÏ a navazujÌcÌch vyhl·öek.
S˙rao vykon·v· pr·vo hospoda¯enÌ s majetkem st·tu a ˙Ëtuje o nÏm ve svÈm
˙ËetnictvÌ podle z·kona Ë. 563/1991 Sb., o ˙ËetnictvÌ, a podle opat¯enÌ Ministerstva
financÌ Ë.j. V/20530/1992, kter˝m se stanovÌ ˙Ëtov· osnova pro rozpoËtovÈ a p¯ÌspÏvkovÈ organizace. RozpoËet S⁄RAO se sestavuje dle rozpoËtovÈ skladby stanovenÈ opat¯enÌm Ministerstva financÌ Ë.j. 111/74200/97 ve znÏnÌ pozdÏjöÌch opat¯enÌ Ministerstva financÌ.
S˙rao nem· vlastnÌ majetek, neodepisuje investiËnÌ majetek, netvo¯Ì rezervy, nenÌ pl·tcem danÏ z p¯Ìjm˘ pr·vnick˝ch osob ve smyslu ß 18, odst. 2, pÌsm. c) z·kona Ë. 586/92 Sb., o dani z p¯Ìjmu, ani pl·tcem danÏ z p¯idanÈ hodnoty, netvo¯Ì zisk
a ke konci roku odv·dÌ veökerÈ p¯Ìjmy za sluûby poskytovanÈ p˘vodc˘m radioaktivnÌch odpad˘ a nevyËerpanÈ rozpoËtovÈ prost¯edky s v˝jimkou z˘statku FKSP
zpÏt na jadern˝ ˙Ëet.

PlnÏnÌ z·vazn˝ch ukazatel˘ rozpoËtu
P¯ehled plnÏnÌ z·vazn˝ch ukazatel˘ rozpoËtu (v tis. KË)
Položka Název položky

5
511
5111
512
5342
6
61
6901

411
4119
421

VÝDAJE
Běžné výdaje
Platy zaměstnanců a ostatní platby za prov. práci
Platy zaměstnanců
Pojistné placené zaměstnavatelem
Neinvestiční převody FKSP
Kapitálové výdaje
Investiční výdaje
Rozpisové rezervy kapitálových výdajů
Výdaje celkem:
PŘÍJMY
Neinv. přijaté dotace od rozpočtů centr. úrovně
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu
Invest. přijaté dotace od rozpočtů centr. úrovně
Příjmy celkem:

Rozpočet

Rozp.
po úpravě

Skutečnost

Čerpání (%)

46726
5817
5517
1974
110
40130
24030
16100
86856

46726
5817
5517
1974
110
40130
24030
16100
86856

40117
5471
5185
1894
104
29920
22874
7046
70 037

85,9
94,1
94,0
95,9
94,5
74,6
95,2
43,8
80,6

46726
18000
40130
86856

46726
16700
40130
86856

40117
16531
29920
70037

85,9
99,0
74,6
80,6

Pozn.: Položky 411 a 421 jsou dotace z jaderného účtu, z toho položka 4119 je dotací ze státního rozpočtu.

V˝dajov· Ë·st rozpoËtu je rozdÏlena na bÏûnÈ v˝daje a kapit·lovÈ v˝daje. Do
bÏûn˝ch v˝daj˘ jsou kromÏ poloûek uveden˝ch v z·vazn˝ch ukazatelÌch zahrnuty
takÈ v˝daje na projekty technickÈho rozvoje, n·kup a spot¯eba materi·lu, sluûby
spoj˘, sluûby spojenÈ s n·jemn˝m, ökolenÌ, poradenskÈ sluûby, cestovnÈ, n·kup
externÌch sluûeb. Kapit·lovÈ v˝daje obsahujÌ v˝daje na program v˝voje H⁄, na rekonstrukci budoucÌho sÌdla S⁄RAO, z·lohu na odkup ˙loûiöù a dalöÌ.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 1999
HodnocenÌ roku 1999
Z hlediska zajiötÏnÌ efektivnÌho a ˙ËelnÈho vynakl·d·nÌ finanËnÌch prost¯edk˘ na
externÌ subdod·vky z rozpoËtu S⁄RAO bylo jiû od poË·tku jejÌ Ëinnosti postupov·no podle z·kona Ë. 199/94 Sb., o zad·v·nÌ ve¯ejn˝ch zak·zek, a vynaloûenÈ prost¯edky byly ˙ËelnÏ vyuûity pro plnÏnÌ ˙kol˘ S⁄RAO podle schv·lenÈho rozpoËtu
a pl·nu Ëinnosti.

Rozvaha k 31. 12. 1999 (v tis. KË)
AKTIVA

stav
k 1.1.1999

stav
k 31.12.1999

A. St·l· aktiva
1. Nehmotn˝ investiËnÌ majetek
software
jin˝ nehmotn˝ investiËnÌ majetek
po¯ÌzenÌ nehmotn˝ch investic
poskytnutÈ z·lohy
2. Opr·vky k nehmotnÈmu majetku
3. Hmotn˝ investiËnÌ majetek
pozemky
budovy, haly a stavby
samostatnÈ movitÈ vÏci
jin˝ hmotn˝ majetek
po¯ÌzenÌ hmotn˝ch investic
poskytnutÈ z·lohy
4. Opr·vky k hmotnÈmu majetku
5. FinanËnÌ investice
B. ObÏûn· aktiva
1. Z·soby
materi·l
2. Pohled·vky
pohled·vky z obchodnÌho styku
pohled·vky ke sdruûenÌm
jinÈ pohled·vky
3. FinanËnÌ majetek
4. Prost¯edky rozpoËtovÈho hospoda¯enÌ
5. P¯echodnÈ ˙Ëty aktivnÌ
n·klady p¯ÌötÌch obdobÌ
⁄HRN AKTIV

10332
6086
414
720
0
4952
0
4246
0
0
3037
1029
180
0
0
0
19074
2
2
19057
19004
0
53
0
0
15
15
29406

279371
6327
483
776
3404
1665
0
273043
816
1719
3873
1605
264227
804
0
0
14865
1
1
14864
931
13799
134
0
0
0
0
294236

29372
5200
5200
51
51
0
0
24121
61226
ñ37105
34
0
0
34
34
0
0
29406

45073
9272
9272
118
118
0
0
35683
105756
ñ70072
249163
0
0
249163
249163
0
0
294236

PASIVA
C. VlastnÌ zdroje krytÌ aktiv
1. MajetkovÈ fondy
fond investiËnÌho majetku
2. FinanËnÌ fondy
FKSP
3. Zvl·ötnÌ fondy rozp.organizacÌ
4. Zdroje krytÌ prost¯edk˘ rozp.hospoda¯enÌ
5. Hospod·¯sk˝ v˝sledek
saldo v˝daj˘ a n·klad˘
saldo p¯Ìjm˘ a v˝nos˘
D. CizÌ zdroje
1. Rezervy
2. DlouhodobÈ z·vazky
3. Kr·tkodobÈ z·vazky
z·vazky z obchodnÌho styku
4. BankovnÌ v˝pomoci a p˘jËky
5. P¯echodnÈ ˙Ëty pasivnÌ
⁄HRN PASIV

14

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 1999
V˝rok auditora
V souladu s ustanovenÌm ß 30 atomovÈho z·kona bylo vedenÌ ˙ËetnictvÌ
S⁄RAO a ˙ËetnÌ uz·vÏrka podrobena externÌmu auditu, kter˝ provedla spoleËnost
COREDA Audit, s r.o., Ing. Alena Kochov· - auditor »R, dekret Ë. 1130. Audit prok·zal, ûe vedenÌ ˙ËetnictvÌ a ˙ËetnÌ uz·vÏrka jsou v souladu s p¯Ìsluön˝mi p¯edpisy.

V˝rok auditora
urËen˝ pro ¯editele, Radu a z¯izovatele st·tnÌ organizace

Spr·va ˙loûiöù radioaktivnÌch odpad˘
Provedli jsme ovÏ¯enÌ ˙ËetnÌ z·vÏrky a ˙ËetnictvÌ za rok 1999 v souladu
s auditorsk˝mi smÏrnicemi vydan˝mi Komorou auditor˘ »eskÈ republiky.
Za vedenÌ ˙ËetnictvÌ, za jeho ˙plnost, pr˘kaznost a spr·vnost odpovÌd·
statut·rnÌ org·n ˙ËetnÌ jednotky. NaöÌ povinnostÌ je zÌskat vöechny informace, kterÈ jsou podle naöeho nejlepöÌho vÏdomÌ nezbytnÈ pro ovÏ¯enÌ ˙ËetnÌ z·vÏrky. OvÏ¯ov·nÌ prov·dÌme v˝bÏrov˝m zp˘sobem p¯i respektov·nÌ v˝znamnosti vykazovan˝ch skuteËnostÌ.
⁄ËetnÌ z·vÏrka k 31.12.1999, kterou jsme ovÏ¯ili, byla sestavena v souladu s platn˝mi p¯edpisy pro rozpoËtovÈ a p¯ÌspÏvkovÈ organizace a podle
naöeho n·zoru

vÏrnÏ zobrazuje
hospod·¯skou, majetkovou a finanËnÌ situaci provÏ¯ovanÈ organizace
Spr·va ˙loûiöù radioaktivnÌch odpad˘

V Praze 8. 3. 2000
Kochov· v. r.

COREDA Audit s.r.o. ñ auditor »R, licence Ë. 208
Ing. Alena Kochov· ñ auditor »R, dekret Ë. 1130
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OrganizaËnÌ schÈma

ÿeditel

Rada
S⁄RAO

VedenÌ
S⁄RAO

Sekratari·t

OddÏlenÌ
ekonomiky
a spr·vy

OddÏlenÌ
provozu
˙loûiöù

OddÏlenÌ
technickÈho
rozvoje

OddÏlenÌ
bezpeËnosti
a povolovacÌch
¯ÌzenÌ

Specialista
pro pr·vnÌ
sluûby

Specialista
pro jakost

Specialista
pro komunikaci

Specialista
pro informaËnÌ
systÈm

Kontakty
Ing. VÌtÏzslav Duda, MBA
ÿeditel
tel.: 02/2490 7603
e-mail: duda@rawra.cz
Petra Dlouh·
Asistentka ¯editele
tel.: 02/2490 7600
e-mail: dlouha@rawra.cz
Ing. VÏra Starostov·
Z·stupkynÏ ¯editele a vedoucÌ oddÏlenÌ
bezpeËnosti a povolovacÌch ¯ÌzenÌ
tel.: 02/2490 7606
e-mail: starostova@rawra.cz
Ing. Miroslav KuËerka
VedoucÌ oddÏlenÌ provozu
tel.: 02/2490 7602
e-mail: kucerka@rawra.cz
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Ing. LumÌr Nachmilner, CSc.
VedoucÌ oddÏlenÌ technickÈho rozvoje
tel.: 02/2490 7619
e-mail: nachmilner@rawra.cz
Mgr. Miroslava Proch·zkov·
VedoucÌ specialista pro pr·vnÌ sluûby
tel.: 02/2490 xxxx
e-mail: xxxx@rawra.cz
Ing. VÏra äumberov·
Specialista pro komunikaci s ve¯ejnostÌ
tel.: 02/2490 7620
e-mail: sumberova@rawra.cz
xyz.....
..........

