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Poslání a zásady ãinnosti Správy úloÏi‰È 
radioaktivních odpadÛ

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

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

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

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

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

bezpeãnost a ochranu ãlovûka i Ïivotního prostfiedí.

V roce 2004 vydala SÚRAO

Produkce, grafická úprava a v˘roba KUKLIK
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Úvodní slovo fieditele

V uplynulém roce SÚRAO zaji‰-

Èovala bezpeãné ukládání nízko

a stfiednû aktivních odpadÛ

v souladu s pfiíslu‰n˘mi zákon-

n˘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 byla zahájena

rekonstrukce horké komory, zku-

‰ebny transportních obalov˘ch

souborÛ a pfiíprava na uzavírání

jedné ukládací komory. Tyto ãin-

nosti probíhaly v rámci programÛ

Phare a Transition Facility. V dru-

hé polovinû roku 2004 byla na

úloÏi‰ti Richard na základû

smlouvy s Fondem národního

majetku provedena likvidace rádiové linky. V rámci provozu úloÏi‰È byla na poÏado-

vané úrovni zaji‰Èována jaderná bezpeãnost, radiaãní ochrana, fyzická ochrana,

havarijní pfiipravenost a bûÏná stavební a technologická údrÏba.

Program pfiípravy hlubinného úloÏi‰tû vysokoaktivních odpadÛ a vyhofielého jader-

ného paliva pokraãoval etapou zuÏování území vybran˘ch lokalit. Na základû

dokonãení pfiedchozí etapy hodnocení celého území âeské republiky podle kom-

plexnû definovan˘ch kritérií a poÏadavkÛ zvolila SÚRAO pro dal‰í ovûfiování

a podrobnûj‰í mûfiení ‰est relativnû vhodnûj‰ích lokalit. Na tûchto lokalitách byla

provedena základní geofyzikální mûfiení s cílem zpfiesnit geologické informace tak,

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

stupnû zuÏovat rozsah tûchto vytypovan˘ch území. O sv˘ch ãinnostech SÚRAO

informovala obce v pfiíslu‰n˘ch lokalitách a diskutovala s nimi na fiadû jednání moÏ-

nosti umístûní hlubinného úloÏi‰tû. Vzhledem k tomu, Ïe se vût‰ina obcí vyjádfiila

odmítavû k perspektivû budování hlubinného úloÏi‰tû na jejich katastrálním území,

SÚRAO po dohodû s Ministerstvem prÛmyslu a obchodu navrhla pozastavení geolo-

gick˘ch prací v lokalitách o pût let, tj. do roku 2009. Toto období by mûlo poskytnout

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

podmínek umoÏÀujících dal‰í postup prací v lokalitách, respektive jejích zúÏen˘ch

ãástech. V druhé polovinû roku uzavfiela SÚRAO s nûkolika obcemi v lokalitû Rohozná

tzv. Memorandum o porozumûní, které vytváfií rámec pro vzájemnou racionální ko-

munikaci s obãany v této lokalitû.
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V˘znamnou událostí uplynulého roku bylo konání mise WATRP (Waste Management

Assessment and Technical Review Programme), organizované Mezinárodní agentu-

rou pro atomovou energii. Mise se uskuteãnila na základû Ïádosti Státního úfiadu

pro jadernou bezpeãnost a jejím cílem bylo posoudit program v˘voje hlubinného

úloÏi‰tû v âeské republice. Mezinárodní t˘m expertÛ ocenil dosavadní prÛbûh pfií-

pravy hlubinného úloÏi‰tû v âR a pro oblast v˘voje hlubinného úloÏného systému

pfiedal technická doporuãení, vycházející ze zahraniãní praxe. 

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 eviden-

cí, v˘kaznictví apod. O své ãinnosti SÚRAO prÛbûÏnû informovala vefiejnost jak

prostfiednictvím sv˘ch informaãních stfiedisek, tak i prostfiednictvím internetu a tis-

kov˘ch materiálÛ. 

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

tila 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

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

Ministerstva prÛmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Ministerstva Ïivotního pro-

stfiedí, hlavních pÛvodcÛ radioaktivních odpadÛ a regionÛ mûst a obcí

s provozovan˘mi úloÏi‰ti a zástupce regionÛ projektovan˘ch a budovan˘ch úloÏi‰È

radioaktivních odpadÛ a ‰ir‰í vefiejnosti. Sv˘mi usneseními a doporuãeními se Rada

SÚRAO aktivnû podílí na ãinnosti SÚRAO.

Rada pracovala v roce 2004 ve sloÏení:

Ing. Josef Sedlák

pfiedseda Rady SÚRAO

úsek personalistiky, âEZ, a. s.

zastupuje pÛvodce radioaktivních odpadÛ z oblasti jaderné energetiky

Zástupci orgánÛ státní správy

Ing. Ludûk Janík

místopfiedseda Rady, oddûlení radioaktivních odpadÛ a jaderné bezpeãnosti, 

Ministerstvo prÛmyslu a obchodu âeské republiky

RNDr. Martin Hol˘

fieditel odboru geologie, Ministerstvo Ïivotního prostfiedí âeské republiky

Ing. Ludûk Janou‰ek

vedoucí oddûlení Ïivotního prostfiedí a energetiky, Ministerstvo financí âeské republiky

Zástupci vefiejnosti

Ing. Vladimír âern˘

starosta obce Rouchovany

zastupuje obce z regionÛ existujících úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ

ZdeÀka Fiedlerová

starostka mûsta Jáchymov

zastupuje obce z regionÛ existujících úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ

Ing. Pavel Gryndler

vedoucí odboru Ïivotního prostfiedí MÚ Litomûfiice

zastupuje obce z regionÛ existujících úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ
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RNDr. Jitka Seitlová 

senátorka

místopfiedsedkynû v˘boru pro územní rozvoj, vefiejnou správu a Ïivotní prostfiedí

zastupuje ‰ir‰í vefiejnost a regiony s projektovan˘mi a budovan˘mi úloÏi‰ti

Zástupci pÛvodcÛ radioaktivních odpadÛ

Ing. Franti‰ek Pazdera, CSc.

pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel, ÚJV ¤eÏ, a.s.

zastupuje pÛvodce radioaktivních odpadÛ mimo oblast jaderné energetiky

Ing. Ladislav ·tûpánek

fieditel sekce palivov˘ cyklus, âEZ, a. s.

zastupuje pÛvodce radioaktivních odpadÛ z oblasti jaderné energetiky

Ing. Dalibor Tluãhofi, CSc.

vedoucí technického útvaru, Immunotech, a.s.

zastupuje pÛvodce radioaktivních odpadÛ mimo oblast jaderné energetiky
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Souãasná situace v oblasti ukládání radioaktivních
odpadÛ

Krátkodobé nízkoaktivní a stfiednûaktivní odpady tvofií objemovû nejrozsáhlej‰í tfiídu

odpadÛ. Vznikají v kapalné ãi pevné formû pfii provozu 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. 

Nízkoaktivní 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 sudÛ) je dostateãn˘ k pfiijmutí v‰ech odpadÛ z elektráren Dukovany

i Temelín, které splní podmínky pfiijatelnosti pro uloÏení. 

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

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

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

(pod vrchem Bídnice). Odpady se v nûm ukládají od roku 1964. Celkov˘ objem

upraven˘ch podzemních prostor pfiesahuje 17 000 m3, kapacita pro ukládání odpa-

du je pfiibliÏnû poloviãní, zbytek tvofií obsluÏné chodby.

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

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

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

v roce 1974. 

Na základû proveden˘ch bezpeãnostních anal˘z lze konstatovat, Ïe ve v‰ech úlo-

Ïi‰tích jsou plnûny ve‰keré poÏadavky radiaãní ochrany a jaderné bezpeãnosti.

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

ván 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

âeského báÀského úfiadu (âBÚ). Kapacita úloÏi‰È je pfii stávající produkci radioak-

tivních odpadÛ dostateãná ve v˘hledu nûkolika desetiletí. 

V men‰í mífie vznikají i dlouhodobé nízko a stfiednûaktivní 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 ulo-

Ïení v hlubinném úloÏi‰ti. Tyto odpady skladují jak jejich pÛvodci tak i SÚRAO.

Vysokoaktivní odpady  a vyhofielé jaderné palivo po jeho prohlá‰ení za odpad nelze

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

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

skladovány u jejich pÛvodcÛ.

SÚRAO – ZPRÁVA O âINNOSTI V ROCE 20046
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Provoz úloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ Dukovany

Provoz jaderného zafiízení - úloÏi‰tû Dukovany je zaji‰Èován v souladu s § 26 atomo-

vého zákona dodavatelsky. Pfiejímka odpadÛ do úloÏi‰tû a nûkteré dal‰í ãinnosti,

zejména kontrolní, jsou zaji‰Èovány pfiímo SÚRAO. 

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

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

stavebních objektÛ, pozemkÛ, strojního a elektro zafiízení. Dále je zaji‰Èována radia-

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

2004 byla vyplnûna jímka D18 a ukládání pokraãovalo do jímky D20.

V roce 2004 bylo do úloÏi‰tû Dukovany celkem pfiijato 29 zásilek radioaktivních 

odpadÛ z jaderné elektrárny Dukovany a 11 zásilek z jaderné elektrárny Temelín. 

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. 

Provoz úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ Richard
a Bratrství

SÚRAO zaji‰Èovala v roce 2004 provoz jaderného zafiízení - úloÏi‰tû radioaktivních

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

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

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

na, radiaãní ochrana, havarijní pfiipravenost a jaderná bezpeãnost.

Odpady uloÏené v roce 2004 ÚloÏi‰tû Dukovany

Poãet obalov˘ch jednotek (200litrov˘ sud) 1 383

Celková hmotnost obal. jednotek a kusového odpadu 323 000 kg

Celkov˘ objem odpadÛ 281,6 m3

Celková aktivita (k 31. 12. 2004) 162 GBq

Odpady uloÏené v roce 2004 ÚloÏi‰tû Richard

Poãet obalov˘ch jednotek (200litrov˘ sud) 289

Celková hmotnost 90 615 kg

Celkov˘ objem odpadÛ 57,8 m3

Celková aktivita (k 31. 12. 2004) 2 130 GBq

Aktivita alfa záfiiãÛ 0,5 GBq



V prÛbûhu roku byly monitorovány geotechnické i hydrogeologické parametry obou

dÛlních dûl. Provozní zafiízení splÀují z hlediska bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii

práci poÏadavky platné právní úpravy. 

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

Zku‰ebna je urãena rozhodnutím Státního úfiadu pro jadernou bezpeãnost ã.j. 4339/2001

ze dne 28. 3. 2001 k provádûní zkou‰ek typového schvalování transportních obalov˘ch

souborÛ pro pfiepravu, skladování a ukládání jadern˘ch materiálÛ a radioaktivních

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

pfiíslu‰n˘ch zku‰ebních postupÛ.

V roce 2004 provedla zku‰ebna obalov˘ch souborÛ zkou‰ky jednoho obalového

souboru typu B(U), dvou kusÛ obalového souboru typu A, jednoho kusu obalov˘ch

souborÛ typu IP-1, byla provedena jedna samostatná zkou‰ka tûsnosti a jedna 

samostatná pádová zkou‰ka z 1,2 m, dále byla provedena revize 7 osvûdãení pro

rÛzné druhy obalov˘ch souborÛ (prodlouÏení platnosti osvûdãení). V prÛbûhu celé-

ho roku zku‰ebna poskytovala konzultaãní ãinnost pro uÏivatele obalov˘ch souborÛ.

Pfiíjmy zku‰ebny v roce 2004 dosáhly celkem 306 000 Kã.

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 2004 byla vydána 2 rozhodnutí SÚJB

a SÚRAO zajistila bezpeãné nakládání s nalezen˘mi zdroji a odpady a jejich násled-

né uloÏení.

Na základû rozhodnutí SÚJB ã.j. 12194/2003 ze dne 23. 6. 2003 byla provádûna sa-

nace staré ekologické zátûÏe - pracovi‰tû na v˘robu medicinálních záfiiãÛ 226Ra (tzv.

radiové linky) v areálu úloÏi‰tû Richard. Práce provádûl Ústav jaderného v˘zkumu

¤eÏ na základû smlouvy s Fondem národního majetku âR. Vlastní práce byly ukon-

ãeny v druhé polovinû roku 2004, formální ukonãení prací bude provedeno po

institucionální závûreãné radiaãní kontrole.

SÚRAO – ZPRÁVA O âINNOSTI V ROCE 20021

Odpady uloÏené v roce 2004 ÚloÏi‰tû Bratrství

Poãet obalov˘ch jednotek (200litrov˘ sud) 72

Celková hmotnost 25 900 kg

Celkov˘ objem odpadÛ 18,3 m3

Celková aktivita (k 31. 12. 2004) 54,7 GBq

SÚRAO – ZPRÁVA O âINNOSTI V ROCE 20048
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Inspekce státního dozoru

âinnost SÚRAO byla kontrolována Státním úfiadem pro jadernou bezpeãnost a âes-

k˘m báÀsk˘m úfiadem. Inspekce probûhly bez podstatn˘ch zji‰tûní a úloÏi‰tû byla

provozována v souladu se zákonn˘mi pfiedpisy. 

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

programy monitorování.

ÚloÏi‰tû Inspekce SÚJB Inspekce âBÚ

Dukovany 5 0
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Bratrství 3 2
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Pfiíprava hlubinného úloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ

Vysokoaktivní odpady a 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 pfií-

rodních 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, kter˘ je dostupn˘ na informaãních stránkách SÚRAO (www.surao.cz). 

Pfiíprava hlubinného úloÏi‰tû byla ve vládou schválené Koncepci doporuãena pro 

trvalé zne‰kodnûní uveden˘ch odpadÛ. S odkazem na konkrétní úkoly tohoto mate-

riálu lze ãinnosti smûfiující k realizaci hlubinného úloÏi‰tû rozdûlit do následujících

skupin:

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

a homogenity geologického prostfiedí,

b) návrh projektového fie‰ení úloÏi‰tû, vãetnû materiálÛ a sloÏení inÏen˘rsk˘ch bariér

a bezpeãnostní ovûfiení a hodnocení úloÏného systému,

c) související technick˘ rozvoj a v˘zkum a v˘voj.

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 jednotli-

v˘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, je-

jichÏ cílem bylo shromáÏdit podrobnûj‰í geologické údaje pro následné zúÏení

rozsahu lokalit. Práce provádûné do roku 2004 jsou charakterizovány jako geolo-

gick˘ v˘zkum (zákon ã. 62/1988 Sb., o geologick˘ch pracích) a není pro nû nutné

schválení prÛzkumného území. 

Vzhledem k pfieváÏnû odmítavému postoji vefiejnosti byly geologické práce v lokali-

tách pozastaveny minimálnû 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. V druhé polovinû roku 2004 uzavfiela SÚRAO se tfiemi

obcemi v lokalitû Rohozná tzv. Memorandum o porozumûní. Na základû tohoto Me-

moranda bude SÚRAO v této lokalitû spolupracovat s obcemi, pfiipravovat

a rozpracovávat modelov˘ pfiístup a postup státu pfii budoucí realizaci této stavby.

Podepsané obce jsou ochotné diskutovat problematiku umístûní hlubinného úloÏi‰tû

v jejich katastrálních územích. 
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Pro podporu ovûfiení geologick˘ch v˘zkumn˘ch metod pokraãovaly práce na testo-

vací lokalitû Melechovsk˘ masiv. V návaznosti na práce provedené v pfiedchozích

letech byla poãátkem roku 2004 zahájena 2. etapa prací s cílem detailnû charakteri-

zovat dfiíve vytipované partie masivu a definovat na nich jednotlivé testovací

polygony. Na základû v˘sledkÛ komplexu geologick˘ch, geofyzikálních, hydrogeo-

logick˘ch a geochemick˘ch prací byly lokalizovány jednotlivé vrty, z nichÏ první byl

v závûru roku realizován. Z v˘sledkÛ gravimetrick˘ch mûfiení byl zkonstruován

3D model granitoidního tûlesa. V˘sledky gravimetrie potvrdily pÛvodní pfiedpoklad

znaãného hloubkového dosahu tûlesa Melechovského masivu (více neÏ 10 km). 

Získávané v˘sledky jsou prÛbûÏnû ukládány do geografického informaãního systému.

Pro potfieby hodnocení stability horninov˘ch masivÛ v âeské republice pokraãovalo,

ve spolupráci s Geofyzikálním ústavem Praha, úãelové sledování a vyhodnocování

seismické aktivity na území âR.

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).

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

konãena v dubnu 2003).

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

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

jejich vyhodnocování a archivace dat).

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

prÛzkum – zahájení této etapy je odloÏeno minimálnû do roku 2009).

V˘sledky Etapy 1 – Hodnocení území

Práce na v˘bûru vhodn˘ch lokalit pro umístûní HÚ 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 prová-

dûné práce a v dubnu 2003 dokonãila etapu hodnocení území âR s pouÏitím

SÚRAO – ZPRÁVA O âINNOSTI V ROCE 200412

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

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

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3
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komplexnû definovan˘ch poÏadavkÛ v souladu s dokumentem MAAE Siting of Geo-

logical 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) zejména uplatÀovány poÏadavky na zaji‰tûní jaderné bezpeãnosti

a radiaãní ochrany.

Na základû uplatnûní pfiedem definovan˘ch v˘bûrov˘ch kritérií bylo zvoleno násle-

dujících ‰est relativnû vhodnûj‰ích lokalit z celkov˘ch jedenácti vytipovan˘ch lokalit

pro dal‰í etapu ovûfiovacích prací:

Dílãí v˘sledky Etapy 2 - ZuÏování rozsahu lokalit

V oblasti geologick˘ch prací jsou práce této etapy provádûny v souladu s projektem

"V˘zkum homogenity vybran˘ch granitoidních masivÛ - projekt prací na hypotetické

lokalitû" (Skopov˘ J. a kol., 1999)." - pfiedrealizaãní etapa prací. Zahrnují zejména

provedení aktualizací archivní re‰er‰e geologick˘ch informací na zvolen˘ch lokali-

tách, zaloÏení geografick˘ch informaãních systémÛ pro jednotlivé lokality,

provedení leteck˘ch geofyzikálních mûfiení, vyhodnocení druÏicov˘ch snímkÛ, 

terénní rekognoskaci a zji‰tûní vlastníkÛ pozemkÛ. Jedná se vesmûs o ãinnosti bez

vstupu na pozemky. Dále jsou provádûny práce na testovací lokalitû Melechov pro

budoucí ovûfiování vhodnosti geologick˘ch metod. 

Etapa zuÏování lokalit byla zahájena na ‰esti lokalitách v druhé polovinû roku 2003.

Na dodávky prací, zahrnující zejména zaloÏení GIS pro jednotlivé lokality, provedení

leteck˘ch geofyzikálních mûfiení a základních projektov˘ch studií proveditelnosti HÚ

ve zvolen˘ch lokalitách, byla uzavfiena smlouva se sdruÏením Geobariéra (Aquatest

a.s., SG Geotechnika a.s.). Do konce roku 2004 byly v souladu s plánem projektu

dokonãeny nebo v˘znamnû rozpracovány tyto dílãí ãásti projektu:

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

• zfiízení pracovi‰tû GIS SÚRAO

• zpracování a interpretace dat z leteckého geofyzikálního mûfiení (celkem bylo 

nalétáno 1 845 km profilÛ pfii v˘‰ce letu 60 m a pfii dvou hustotách registrace dat -

kaÏdé 3 m a kaÏd˘ch 30 m) s pfiedáním závûreãné zprávy,

• dokonãení zpracování a interpretace optick˘ch a radarov˘ch druÏicov˘ch snímkÛ

a ãernobíl˘ch leteck˘ch snímkÛ, v˘sledky byly pfiedány ve formû závûreãné zprávy,

• aktualizace stfietÛ zájmÛ a jejich zpracování v mapové formû,

ã. jméno lokality kraj geologická jednotka

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

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

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

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

G/5 Rohozná Vysoãina moldanubick˘ pluton

G/6 Budi‰ov Vysoãina tfiebíãsko-mezifiíãsk˘ masiv
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• zahájení práce smûfiující na základû schválen˘ch kritérií k v˘bûru tûch ãástí loka-

lit, na nichÏ lze geologickou situaci hodnotit jako pfiíznivou,

• zahájení pfiípravy studií proveditelnosti povrchového areálu hlubinného úloÏi‰tû.

Provedené práce ukázaly, Ïe metody dálkového prÛzkumu, pokud je pouÏito nejmo-

dernûj‰ích dat a pracovních postupÛ, pfiiná‰ejí plnû pouÏitelné v˘sledky i v prostfiedí

znaãnû ovlivnûném antropogenními vlivy v klimatick˘ch podmínkách stfiední Evropy. 

V˘sledkem Etapy 2 bude vymezení zúÏen˘ch lokalit (kaÏdá o plo‰e cca 10 km2)

a studie proveditelnosti hlubinného úloÏi‰tû pro kaÏdou z nich. Etapa bude ukonãena

závûreãnou zprávou koncem roku 2005. Ve‰keré geologické v˘zkumné práce 

v lokalitách byly koncem roku 2004 ukonãeny v souladu s usnesením vlády âR 

ã. 550 z 2. 6. 2004. 

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

Pro prokázání vhodnosti lokality i pro jednotlivé dílãí rozhodovací kroky (porovnání

pfiijatelnosti jednotliv˘ch lokalit), stejnû jako pro projektování dal‰ích etap prÛzkum-

n˘ch prací na jednotliv˘ch lokalitách, je nutné mít informace o moÏném

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

souãástí úloÏného systému, a základní nástroje pro hodnocení bezpeãnosti úloÏného

systému. 

V rámci projektov˘ch ãinností SÚRAO v roce 2004 zahájila realizaci zakázky Porovnání

horizontálního a vertikálního ukládání vyhofielého jaderného paliva. V rámci této 

zakázky jsou zvaÏovány dvû základní varianty uloÏení kontejnerÛ s vyhofiel˘m palivem.

Jedná se o vertikální zpÛsob uloÏení, kdy je kontejner uloÏen do studny vyvrtané

v podlaze ukládací chodby (tento zpÛsob uvaÏuje dfiíve zpracovan˘ referenãní 

projekt) a horizontální zpÛsob, pfii kterém je kontejner uloÏen pfiímo v ose ukládací

chodby. V rámci prací je posuzována fiada dal‰ích moÏností ãi dílãích variant, ale

rovnûÏ technická schÛdnost horizontálního zpÛsobu ukládání, moÏnost dvoupatro-

vého úloÏi‰tû. Obû varianty budou v závûru prací porovnány z fiady hledisek, vãetnû

porovnání objemÛ v˘rubu, porovnání prostorov˘ch nárokÛ a samozfiejmû porovnání

ekonomické nároãnosti. 

Dal‰í z v˘znamn˘ch souãástí programu pfiípravy hlubinného úloÏi‰tû je návrh 

systému inÏen˘rsk˘ch bariér. V roce 2004 byla hlavní pozornost vûnována tûsnícím

a v˘plÀov˘m materiálÛm. Byl ukonãen v˘zkum jílÛ s obsahem montmorillonitu 

z tuzemsk˘ch loÏisek. Suroviny byly hodnoceny jak po stránce mineralogick˘ch,

strukturních a chemick˘ch vlastností, tak po stránce geotechnick˘ch vlastností a je-

jich vlastnosti byly porovnávány s vlastnostmi bentonitÛ. Úkol byl realizován

Ústavem geochemie, mineralogie a pfiírodních zdrojÛ Pfiírodovûdecké fakulty UK

a Centrem experimentální geotechniky âVUT ve spolupráci se zahraniãními partnery

z Finska (POSIVA) a ·védska (SKB). Bylo zji‰tûno, Ïe montmorillonitické jíly jsou

z pohledu zam˘‰leného vyuÏití perspektivními surovinami.

SÚRAO – ZPRÁVA O âINNOSTI V ROCE 2004
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Bentonit domácí provenience je pouÏit i v maketovém experimentu MOCK-UP,

kter˘ je realizován v Centru experimentální geotechniky âVUT, rovnûÏ s meziná-

rodní úãastí. PrÛbûh experimentu, kter˘ v roce 2004 dospûl do své koneãné 

fáze, lze v reálném ãase sledovat prostfiednictvím internetu na adrese

http://ceg.fsv.cvut.cz/cz/ceg-mock-up-cz/. 

V˘znamnou roli pfii modelování dlouhodobé bezpeãnosti úloÏného systému hrají 

data získaná v˘zkumem pfiírodních analogÛ. Jako pfiírodní analog je oznaãována 

taková situace v pfiírodû, která má znaky srovnatelné s konstruovan˘m zafiízením.

JiÏ nûkolik let se na lokalitû Ruprechtov studují migraãní schopnosti uranu v prostfiedí

jílov˘ch sedimentÛ. V˘zkum realizuje Ústav jaderného v˘zkumu ¤eÏ a.s. ve spolupráci

s GRS Braunschweig (SRN).

Migraci uranu a dal‰ích radionuklidÛ studuje Ústav geochemie, mineralogie a pfií-

rodních zdrojÛ Pfiírodovûdecké fakulty UK na historick˘ch sklech barven˘ch uranem

a na struskách vznikl˘ch hutnûním rud barevn˘ch kovÛ s pfiímûsí uranu. ¤e‰ení 

úkolu, kter˘ bude ukonãen v roce 2005, pfiineslo fiadu pozoruhodn˘ch v˘sledkÛ, 

zejména s ohledem na moÏnou vitrifikaci odpadÛ.

Po úvodní etapû prací, která probûhla v pfiede‰lém roce, pokraãovalo studium gra-

nitÛ krkono‰sko-jizerského plutonu ve vodárensk˘ch tunelech v Jizersk˘ch horách.

Mimofiádné moÏnosti studia analogií sk˘tá tunel raÏen˘ z pfiehrady JosefÛv DÛl do

Bedfiichova. Tunel byl vyraÏen pfied 20 lety, zãásti tunelovacím strojem, zãásti kla-

sickou raÏbou. Doba, po kterou je v provozu, je srovnatelná s dobou, po kterou lze

pfiedpokládat otevfiení hlubinného úloÏi‰tû. V tunelu je moÏno studovat vliv zpÛsobu

raÏby na poru‰ení horniny a na vznik nov˘ch puklin, vznik novotvofien˘ch minerálÛ

na stûnách tunelu, degradaci betonov˘ch konstrukcí, ale i spoleãenstva hub a dal‰ích

v tunelu Ïijících organismÛ.

DoplÀující v˘zkumné projekty

Doba, po kterou je tfieba radioaktivní odpady izolovat od biosféry, je závislá na 

pfiítomnosti radionuklidÛ s dlouh˘m poloãasem rozpadu. Odstranûním tûchto radio-

nuklidÛ lze tedy tuto dobu v˘raznû zkrátit. Navíc, pokud se jedná o ‰tûpitelné

radionuklidy, lze je vyuÏít pro v˘robu energie v reaktorov˘ch systémech dal‰í gene-

race, jejichÏ v˘voj se pfiedpokládá a pfievést na ménû nebezpeãné izotopy

(transmutovat). Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhofiel˘m jadern˘m

palivem v âR stanoví, aby tento moÏn˘ smûr nakládání s vyhofiel˘m jadern˘m 

palivem byl sledován. SÚRAO podporuje v˘zkum zejména pyrochemick˘ch procesÛ

pfiepracování. Pozornost je rovnûÏ vûnována separaci a extrakci aktinidÛ. Kromû

studia procesÛ pfiepracování byla vûnována pozornost i studiu charakteristik 

materiálÛ, které by se mohly uplatnit pfii konstrukci transmutaãních reaktorÛ.
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Pfiíprava hlubinného úloÏi‰tû byla v roce 2004 provádûna v souladu s Koncepcí 

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

usnesením vlády ã. 487 dne 15. 5. 2002, a v souladu s tfiílet˘m a dlouhodob˘m plá-

nem SÚRAO schválen˘m usnesením vlády ã. 1168 ze dne 19. 11. 2003 a roãními

plány ãinnosti SÚRAO. 

Mise WATRP

Na základû usnesení Rady SÚRAO zajistila SÚRAO v roce 2004 prostfiednictvím

SÚJB mezinárodní posouzení probíhajícího programu v˘voje hlubinného úloÏi‰tû

v âR misí WATRP. Program WATRP (Waste Management Assessment and Technical

Review Program) vytvofiila Mezinárodní agentura pro atomovou energii s cílem 

pomoci ãlensk˘m státÛm s technick˘mi posudky a komplexními hodnoceními v oblasti

zne‰kodÀování radioaktivních odpadÛ. âeská republika je navíc signatáfiem Spoleãné

úmluvy o bezpeãném nakládání s vyhofiel˘m jadern˘m palivem a radioaktivními 

odpady a je povinna plnit závazky vypl˘vající z této konvence. Pro potfieby mise

zpracovala SÚRAO nezbytné podkladové materiály a zajistila celkov˘ hladk˘ prÛbûh

mise. Doporuãení mise WATRP jsou spoleãn˘m doporuãením jejich ãlenÛ/expertÛ

(nejsou doporuãením MAAE). Expertní t˘m se skládal z odborníkÛ ze zemí s dlouho-

dobû probíhajícím rozsáhl˘m programem pfiípravy hlubinného úloÏi‰tû (HÚ).

Základní závûry z mise pro SÚRAO:

1. T˘m ocenil dosavadní prÛbûh pfiípravy HÚ v âR, pfiiãemÏ nebyly identifikovány

Ïádné nerelevantní ãi chybné postupy ze strany SÚRAO.

2. Z pohledu expertního t˘mu je program pfiípravy HÚ provádûn v rámci bûÏné 

mezinárodní praxe, nicménû je v‰ak zfiejmé, Ïe je zatím v úvodním stadiu a s na-

sazením pouze nezbytnû nutn˘ch kapacit, i s ohledem na ãasov˘ horizont uvedení

HÚ do provozu (2065).

3. V oblasti provádûní prioritního cíle SÚRAO, tj. vyhledávání lokality pro HÚ, nebyly

k technickém postupu SÚRAO Ïádné pfiipomínky.

4. V oblasti samotného technického fie‰ení HÚ a jeho dal‰ího v˘voje byla dána fiada

doporuãení vycházejících ze zahraniãní praxe. Tato doporuãení se t˘kají zejména

projektového fie‰ení budoucího úloÏi‰tû a zpÛsobu prokazování jeho bezpeãnosti.

Mají za cíl napomoci vhodnému postupu pfii optimalizaci projektu HÚ do jeho 

finální podoby. 

Expertní doporuãení, vycházející z dlouholeté domácí i zahraniãní praxe bude

SÚRAO zohledÀovat pfii plánování a provádûní dal‰ích prací v oblasti pfiípravy HÚ

v âR.
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Správní, odbornû-technické, právní a administrativní
ãinnosti

Kromû aktivit 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

pfiíslu‰nou dokumentaci k provozu (provoz úloÏi‰tû Dukovany je povolen do 31 .12.

2007, provoz úloÏi‰tû Richard a úloÏi‰tû  Bratrství je povolen do 31. 12. 2008) a ve‰-

keré ãinnosti byly provádûny v souladu s touto dokumentací. V souvislosti

s provozními potfiebami byla ve spolupráci se SÚJB pfiipravena aktualizace nûkte-

r˘ch dokumentÛ, Ïádost o zmûny bude podána v prÛbûhu roku 2005. 

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 katego-

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

monitorování úloÏi‰È a jejich okolí bylo bûhem roku 2004 provedeno 460 odbûrÛ

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

zaji‰tûní radiaãní ochrany pracovníkÛ. V roce 2004 nedo‰lo ke zji‰tûní Ïádn˘ch 

skuteãností dÛleÏit˘ch z hlediska radiaãní ochrany. Kromû prÛbûÏn˘ch ãinností byl

provádûn dozor nad pracemi a dozor nad radiaãní ochranou pfii rekonstrukci tzv. 

radiové linky v areálu úloÏi‰tû Richard.

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 2004 byl dále

naplÀován digitální archiv prÛvodních listÛ, do kterého byly pfiená‰eny údaje z listin-

n˘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 
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pfies 9 918 historick˘ch dokumentÛ z let 1965 aÏ 1989, coÏ pfiedstavuje více neÏ 

22 299 jednotek radioaktivních odpadÛ. Vkládání dat pokraãuje i v roce 2005.

Ke konci roku 2004 evidovala SÚRAO údaje celkem od 327 drÏitelÛ povolení, z ãe-

hoÏ je evidováno 129 pÛvodcÛ radioaktivních odpadÛ. Dále je v databázi vedeno

553 pÛvodcÛ "historick˘ch" 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. 2004 bylo v evidenci jadern˘ch materiálÛ 164 poloÏek, z ãehoÏ pfieváÏnou

vût‰inu tvofií ochuzen˘ uran.

Správa odvodÛ na jadern˘ úãet

Správa odvodÛ na jadern˘ úãet se fiídila v roce 2004 § 27 atomového zákona, nafiíze-

ním 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; Statutem SÚRAO a Postupem hospodafiení s prostfiedky

jaderného úãtu vydan˘m Ministerstvem financí dne 28. 4. 2000, pod ã.j. 193/25

900/2000. 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 2004 ãástka ve v˘‰i 1 316 234 tis. Kã a organizací 

ÚJV ¤eÏ, a.s. ãástka ve v˘‰i 495 tis. Kã. Odvod byl splácen v pravideln˘ch mûsíãních

splátkách pfiímo na jadern˘ úãet a v termínech stanoven˘ch nafiízením vlády.

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 2004 zaplatili

ostatní pÛvodci radioaktivních odpadÛ celkem 6,6 mil. Kã.

Volné prostfiedky jaderného úãtu byly Ministerstvem financí v souladu s § 27 atomo-

vého zákona investovány na finanãním trhu, celkov˘ hrub˘ v˘nos v roce 2004

dosáhl 119,7 mil. Kã.

Kontrola rezervy drÏitelÛ povolení na vyfiazování jejich zafiízení z provozu

V souladu s § 26, odstavec 3, písmeno 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)



atomového zákona. Do kontrolního procesu jsou zafiazovány organizace, kter˘m 

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

sdûlení od SÚJB, Ïe pfiíslu‰ná organizace je drÏitelem povolení a má schválen 

návrh zpÛsobu vyfiazování. 

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

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

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

na vyfiazování pfiekraãuje stanoven˘ limit 300 tis. Kã. Kontrola byla provedena 

u 10 drÏitelÛ povolení a celkem 25 pracovi‰È.

Provedená kontrola tvorby rezerv na vyfiazování za rok 2003 ukázala, Ïe ne v‰ichni

drÏitelé povolení zfiídili vázan˘ úãet u banky, na kter˘ pfievedli penûÏní prostfiedky.

Nejasnosti a rozdíln˘ v˘klad povinnosti zfiizování vázan˘ch úãtÛ fie‰í novela zákona

ã. 593/1992 Sb., o rezervách pro zji‰tûní základu danû z pfiíjmÛ, která stanoví

v § 10a, Ïe rezerva je v˘dajem na dosaÏení, zaji‰tûní a udrÏení pfiíjmÛ (tzn., Ïe sni-

Ïuje základ danû) pouze do v˘‰e ãástky pfievedené ve prospûch vázaného úãtu

nejpozdûji do dne podání daÀového pfiiznání. Toto ustanovení se uplatÀuje od roku

2004, nevztahuje se na rezervy vytvofiené pfied jeho úãinností. Vzhledem k ustano-

vení § 10a zákona ã. 593/1992 bylo nutné upravit ãasov˘ harmonogram provádûní

kontroly tvorby rezerv, neboÈ daÀové pfiiznání se podává nejpozdûji do tfií mûsícÛ po

uplynutí zdaÀovacího období. Jedná-li se o poplatníka, kter˘ má povinnost mít úãetní

závûrku ovûfienou auditorem nebo jehoÏ pfiiznání zpracovává a pfiedkládá daÀov˘

poradce, podává se daÀové pfiiznání nejpozdûji do ‰esti mûsícÛ po uplynutí zdaÀo-

vacího období. Lze pfiedpokládat, Ïe deponování penûÏních prostfiedkÛ bude

probíhat tûsnû pfied podáváním daÀov˘ch pfiiznání a kontrola tvorby rezerv za rok

2004 tedy bude dokonãena v prÛbûhu 3. ãtvrtletí roku 2005.

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

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 (v DláÏdûné ulici v Praze, stfiedisko v areálu úloÏi‰tû Richard

a informaãní koutek v obci Rouchovany). Vedle jednotlivcÛ nav‰tûvují informaãní

stfiediska pfiedev‰ím skupiny studentÛ vysok˘ch a stfiedních ‰kol a ÏákÛ posledních

roãníkÛ základních ‰kol. SÚRAO se podílela i na pfiípravû ‰estidílného seriálu 

o nakládání s radioaktivními odpady, kter˘ v rámci pofiadu Popularis odvysílala 

koncem roku 2004 âT2. Seriál se vyuÏívá ke zkvalitnûní prezentací v informaãních

stfiediscích i pfii dal‰ích akcích SÚRAO.

SÚRAO usiluje o zachování dobr˘ch vztahÛ pfiedev‰ím v lokalitách provozovan˘ch

úloÏi‰È; dále i o vytvofiení a udrÏení vztahÛ v lokalitách zvaÏovan˘ch pro umístûní

hlubinného úloÏi‰tû. Na dopis fieditele SÚRAO z konce roku 2003, kter˘m pozval
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v‰echny obce k jednání o doprovodném programu s cílem zaji‰tûní dlouhodobého

rozvoje regionu, reagovala poãátkem roku 2004 kladnû pouze 1 obec (ostatní obce

buì nereagovaly nebo reagovaly odmítavû). Tato reakce spolu s místními referendy

byla hlavním dÛvodem návrhu pozastavit geologické práce v lokalitách do roku

2009, kter˘ v ãervnu 2004 schválila v usnesení ã. 550 vláda. Pfies tento v˘voj hleda-

la SÚRAO i nadále moÏné formy komunikace i spolupráce s obcemi v pfiíslu‰n˘ch

lokalitách. Po vzoru kladnû hodnoceného projektu rekonstrukce obecní knihovny

a vytvofiení informaãní kanceláfie SÚRAO v Rouchovanech vznikla podobná zafiízení

i v obcích Lubenec a Rohozná. Prostory nov˘ch zafiízení byly otevfieny v bfieznu 

(Lubenec), respektive v dubnu (Rohozná), a to za úãasti starostÛ okolních obcí,

pfiedstavitelÛ kraje ãi zástupcÛ lokálního tisku. Náv‰tûvníci se zde mohou seznámit

s informaãními panely, s internetov˘mi stránkami SÚRAO ãi jin˘ch domácích ãi za-

hraniãních organizací zab˘vajících se problematikou ukládání radioaktivních

odpadÛ, nebo získat písemné materiály, k dispozici je i fiada filmÛ o dané problema-

tice. V srpnu 2004 umístila SÚRAO své informaãní panely i broÏury v upraven˘ch

pfiízemních prostorách Obecního úfiadu v Dolní Cerekvi. Koncem roku 2004 byla za-

hájena i pfiíprava informaãního koutku v obci Milíãov v lokalitû Rohozná.

V kvûtnu 2004 uspofiádala SÚRAO tfiídenní exkurzi do vybran˘ch zafiízení (mezisklad

Zwilag, podzemní laboratofi Grimsel) ve ·v˘carsku s cílem poskytnout pfiedstavite-

lÛm lokalit moÏnost seznámit se s nûkter˘mi moderními technologiemi nakládání

s radioaktivními odpady (skladování, fluidní spalování) a v˘zkumn˘mi pracemi 

provádûn˘mi v podzemní laboratofii. Laboratofi Grimsel je umístûna v Ïulové horninû

(na Ïuly se zamûfiuje ãesk˘ program v˘voje hlubinného úloÏi‰tû) a v reáln˘ch podmín-

kách úloÏi‰tû se zde provádûjí experimenty, které slouÏí k hodnocení bezpeãnosti

hlubinn˘ch úloÏi‰È. Exkurze se zúãastnilo 36 zástupcÛ ze v‰ech 6 lokalit. 

TûÏi‰tûm zájmu obcí jsou pfiedev‰ím projekty v rámci umísÈování úloÏi‰tû. Aby tyto

projekty probíhaly skuteãnû transparentnû, pozvala SÚRAO pfiedstavitele obcí na

dubnov˘ kontrolní den projektu Geobariéra. Na rozdíl od pfiedchozího kontrolního

dne byla úãast obcí malá, patrnû proto, Ïe informace prezentované na pfiedchozím

dnu byly povaÏovány za pfiíli‰ technické a málo srozumitelné. SÚRAO proto vypraco-

vala zprávy o stavu realizace projektu k 30. 4. 2004 pro v‰ech 6 lokalit. Tyto zprávy

byly distribuovány pfiedev‰ím podle zájmu obcí a prostfiednictvím informaãních 

kanceláfií.

âeská vefiejnost se ãasto zajímá o nakládání s radioaktivními odpady v zahraniãí,

porovnává ãesk˘ pfiístup se zahraniãními a zajímá se také o názory zahraniãních

odborníkÛ na ãesk˘ program. Proto SÚRAO vyuÏila zasedání mise WATRP ve dnech

17. - 21. 5. 2004 v Praze, jejímÏ úkolem bylo zhodnotit pokrok v pfiípravû hlubinného

úloÏi‰tû vyhofielého jaderného paliva a vysoceaktivních odpadÛ v âR od roku 1993,

a zorganizovala setkání ãlenÛ ‰estiãlenného t˘mu WATRP mezinárodnû uznávan˘ch

odborníkÛ v oblasti nakládání s radioaktivními odpady z Finska, Francie, SRN a ·v˘-

carska se zástupci potenciálních hostitelsk˘ch lokalit úloÏi‰tû a zástupci ekologick˘ch

sdruÏení. Na závûr mise zorganizovala SÚRAO také tiskovou konferenci.



Jednání v lokalitû Rohozná dospûla k souhlasn˘m stanoviskÛm ve smyslu potfieb-

nosti informací a diskuse o variantách úloÏi‰tû, coÏ posléze vyústilo v dohodu 

(tzv. Memorandum o porozumûní). Memorandum, jehoÏ text v obcích Dolní Cerekev,

Cejle, Milíãov a Batelov pfiedem projednala a schválila obecní zastupitelstva, pode-

psali za pfiítomnosti místních novináfiÛ starostové obcí a fieditel SÚRAO dne 29. 9. 2004

v Jihlavû. Zastupitelstvo obce Cejle v‰ak na základû hlasování na vefiejné schÛzi

svÛj podpis dopisem z 15. 11. 2004 odvolalo.

Schválením Memoranda se SÚRAO zavazuje pfiedev‰ím hledat pfii zkoumání moÏností

umístûní, v˘stavby a provozu hlubinného úloÏi‰tû fie‰ení maximálnû respektující 

zájmy obcí, prÛbûÏnû informovat obãany prostfiednictvím informaãní kanceláfie, 

zaji‰Èovat pro zájemce exkurze na vybraná zafiízení a hledat ve spolupráci s obcemi

moÏnosti a podmínky realizace doprovodného programu pro dan˘ mikroregion.

SÚRAO se mimo to zavázala poskytovat data pro oponentní expertízy vãetnû 

finanãního krytí zpracování expertíz. Obce naproti tomu podpisem Memoranda 

vyjadfiují ochotu diskutovat moÏnosti a varianty úloÏi‰tû, a tím umoÏnit vytvofiení 

modelového postupu pro fie‰ení této otázky, a jsou ochotny umoÏnit i vytváfiení 

podmínek pro informovanost sv˘ch obãanÛ. Memorandum ponechává obcím právo

v budoucnu odmítnout dal‰í práce spojené s vyhledáváním lokality ãi realizací 

hlubinného úloÏi‰tû.

Na jednání o plnûní Memoranda s pfiedstaviteli obcí poãátkem prosince 2004 byla

konkretizována spolupráce pro nejbliÏ‰í období. Jako prioritní se jeví exkurze do

meziskladÛ a úloÏi‰È, spolupráce s místními ‰kolami, knihovnami, úãast SÚRAO na

v˘znamn˘ch akcích obcí apod. 

Koncem roku 2004 kontaktovala SÚRAO vût‰inu ze 48 obcí v 6 lokalitách a opûtovnû

nabídla zájemcÛm besedy s odborníky o hlubinném ukládání, exkurze do Dukovan

apod. Na tuto nabídku reagovaly vstfiícnû obce Horní RadouÀ, Okrouhlá RadouÀ

i Kostelní RadouÀ, pro jejichÏ obãany se v listopadu uskuteãnila exkurze do mezi-

skladu a úloÏi‰tû Dukovany s následnou besedou v Hrotovicích.

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

k informacím

Vnitfiní kontrolní systém v SÚRAO

SÚRAO má definován vnitfiní systém fiízení formou základních fiídících dokumentÛ -

Pfiíruãka systému fiízení SÚRAO, Organizaãní fiád, Vnitfiní kontrolní systém, Zásady

hospodafiení s majetkem. Tyto dokumenty vymezují pÛsobnost jednotliv˘ch oddûlení,
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Poãet podan˘ch Ïádostí o informace podle zákona 0

Poãet podan˘ch odvolání proti rozhodnutí 0

V˘sledky fiízení o sankcích za nedodrÏování tohoto zákona 0

Dal‰í informace t˘kající se uplatÀování zákona ã. 106/1999 Sb. -
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stanovují odpovûdnosti a pravomoci vedoucích a v˘konn˘ch zamûstnancÛ, urãují

hlavní zásady a postupy kontroly vykonávané po fiídící linii vedoucími zamûstnanci.

Na tyto dokumenty navazuje fiada vnitfiních pracovních postupÛ, které konkretizují

pracovní ãinnosti v dílãích oblastech. 

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 struk-

turu organizace, poãet zamûstnancÛ a kumulaci funkcí.

âinnost interního auditu v roce 2004 vycházela z roãního plánu schváleného 

fieditelem SÚRAO. Interní auditor vykonal v souladu s plánem 4 audity zamûfiené 

zejména na audit systémÛ a audit shody. Tento typ auditÛ byl upfiednostnûn 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 2004.

Zprávy o proveden˘ch interních auditech vãetnû navrÏen˘ch doporuãení byly pro-

jednány vÏdy s auditovan˘m oddûlením a vyhotoven záznam z tohoto projednání.

NavrÏená doporuãení byla ve vût‰inû pfiípadÛ pfiijata a stanoven termín pro jejich

splnûní. Na základû proveden˘ch interních auditÛ a zji‰tûní z tûchto auditÛ navrÏená

doporuãení smûfiovala ke zlep‰ení procesu fiízení, k zaji‰tûní dodrÏování pravidel

nastaveného vnitfiního kontrolního systému, aktualizaci vnitfiních pfiedpisÛ v návaz-

nosti na zmûny legislativy ãi organizaãní zmûny, dÛslednému vymáhání penále za

nedodrÏování splatnosti pfii placení odvodÛ pÛvodci radioaktivních odpadÛ a za

provádûní zkou‰ek transportních obalov˘ch souborÛ. Nûkterá doporuãení byla 

realizována jiÏ v prÛbûhu provádûní auditu. Kontrola a monitoring plnûní pfiijat˘ch

opatfiení bude proveden poãátkem roku 2005. Vedle provádûn˘ch auditÛ byly prÛ-

bûÏnû fie‰eny také konzultaãní zakázky. Byla vypracována zpráva o v˘sledcích

finanãních kontrol a úãinnosti vnitfiního kontrolního systému, jejíÏ obsah je stanoven

vyhlá‰kou ã. 416/2004 Sb., a odeslána pfiíslu‰nému odboru Ministerstva financí jako

správci rozpoãtové kapitoly.

Zahraniãní spolupráce

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

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

problematika pfiedmûtem rozsáhlé mezinárodní spolupráce. Mezinárodní instituce

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

iniciátorem legislativních a regulaãních aktivit a v neposlední fiadû vytváfiejí prostor

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

mezinárodní spolupráce je ovûfiování metod hodnocení bezpeãnosti úloÏi‰È radioak-

tivních odpadÛ a demonstrace proveditelnosti hlubinn˘ch úloÏi‰È a v˘voj nov˘ch

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

a v rozumné mífie se do ãinnosti tûchto organizací zapojovat. SÚRAO se v roce 2004

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 Conven-

tion on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive

Waste Management" se SÚRAO spoleãnû se SÚJB podílí na naplÀování poÏadavkÛ

vypl˘vajících z této konvence. V rámci OECD/NEA zastfie‰uje oblast nakládání s radio-

aktivními 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.

V rámci programÛ Phare a Transition Facility pro vyuÏívání jaderné energie, které 

organizuje DG Enlargement EC, SÚRAO za‰tiÈovala v roce 2004 následující projekty:

a) ¤e‰ení uzavfiení komory v úloÏi‰ti Richard - projekt zahrnuje vlastní technické 

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

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

v rámci projektu uvedeného pod písm. d). 

b) Rekonstrukce horké komory v objektu radiaãní chemie úloÏi‰tû Richard - projekt

navazuje na studii rekonstrukce objektu radiaãní chemie v areálu úloÏi‰tû Richard.

c) V˘voj systému pro sledování toku radioaktivních odpadÛ - projekt je zamûfien na

inovaci a dopracování informaãního systému ZISS tak, aby vyhovoval poÏadavkÛm

Spoleãné úmluvy o bezpeãném nakládání s vyhofiel˘m palivem a o bezpeãnosti 

nakládání s radioaktivními odpady v oblasti sledování toku radioaktivních odpadÛ

od jejich vzniku aÏ po uloÏení do úloÏi‰tû. 

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

projekt uveden˘ pod písm. a). V roce 2005 bude zahájena realizace uzavfiení 

jedné komory. 

e) Inovace zku‰ebny transportních obalov˘ch souborÛ (TOS) na úloÏi‰ti Richard -

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

i mezinárodních institucí a dosáhnout mezinárodnû uznávané akreditace pro tes-

tování obalov˘ch souborÛ radioaktivních odpadÛ. 

f) Nákup mûfiících pfiístrojÛ pro charakterizaci radioaktivních odpadÛ a provádûní

vstupní kontroly pfii pfiijímání odpadÛ na úloÏi‰tû. 

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

roku 2005 a 2006 na projekty Zavedení komplexního fiídícího a informaãního

systému SÚRAO a na Projekt uzavfiení úloÏi‰tû Bratrství.

SÚRAO prÛbûÏnû sleduje nové legislativní ãinnosti Evropské komise v oblasti naklá-

dání s radioaktivními odpady. Evropská komise navrhuje smûrnice k jaderné

bezpeãnosti a k nakládání s radioaktivními odpady. Tyto smûrnice se t˘kají bezpeã-

nosti 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 a 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.
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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). 

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 bezpeãnost-

ních tfiíd). TûÏi‰tûm ãinností pfii zabezpeãování jakosti v roce 2004 byla údrÏba

a pfiizpÛsobení systému jakosti konkrétním podmínkám na jednotliv˘ch pracovi‰tích. 

V rámci dodrÏování poÏadavkÛ jakosti bylo mimo jiné zaji‰tûno metrologické ovûfiení

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

odpadÛ do úloÏi‰È a pfii sledování míry ozáfiení osob. V rámci systému kontroly vlast-

ností radioaktivních odpadÛ pfii pfiejímce byla na pracovi‰tích pÛvodcÛ provedena

pfiezkoumání pro ovûfiení údajÛ deklarovan˘ch pÛvodcem v prÛvodních listech. 

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 souãin-

nosti 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

V roce 2004 mûla SÚRAO celkem 34 systemizovan˘ch pracovních míst zahrnujících

rovnûÏ pracovní místa pro zaji‰tûní fyzické ochrany úloÏi‰È Richard a Bratrství. Pra-

covníci SÚRAO byli prÛbûÏnû ‰koleni v souladu s obecnû závazn˘mi pfiedpisy.

Povinnosti z oblasti bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci a poÏární ochrany, dané

zejména zákoníkem práce a zákonem o poÏární ochranû, plnila SÚRAO prostfiednic-

tvím odbornû zpÛsobilé osoby. 

Od konce roku 2000 sídlí SÚRAO v rekonstruovan˘ch prostorách v rozsahu jednoho

patra, ãásti pfiízemí a suterénu v budovû Ministerstva vnitra v DláÏdûné ulici v Praze 1,

ãp. 1004. Pro zaji‰tûní své ãinnosti je SÚRAO v potfiebném rozsahu vybavena kan-

celáfiskou technikou i dopravními prostfiedky.



Hospodafiení SÚRAO

âinnosti SÚRAO jsou financovány z prostfiedkÛ jaderného úãtu. Pfiíjmy jaderného

úãtu v roce 2004 tvofiily zejména odvody akciové spoleãnosti âEZ stanovené nafiíze-

ním vlády ã. 416/2002 Sb. Dal‰í pfiíjmy získala SÚRAO prostfiednictvím dotace ze

státního rozpoãtu podle § 28 odst. 1 atomového zákona na nakládání s radioaktivní-

mi odpady uloÏen˘mi do nabytí jeho úãinnosti a v˘nosy z finanãního investování

prostfiedkÛ jaderného úãtu. Podrobné informace o jaderném úãtu jsou souãástí

zprávy Ministerstva financí âR o státním závûreãném úãtu.

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

úãetnictví podle zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, 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 roz-

poãtové 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) zá-

kona 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 radio-

aktivních odpadÛ a nevyãerpané rozpoãtové prostfiedky, s v˘jimkou zÛstatku fondu

kulturních a sociálních potfieb, zpût na jadern˘ úãet.
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Pfiehled ãerpání rozpoãtu v roce 2004 (v tis. Kã)
PoloÏka Název poloÏky Schválen˘ Rozpoãet V˘sledek od Procento

rozpoãet po zmûnách poã. roku ãerpání

V¯DAJE

5 BûÏné v˘daje 49 000 52 000 51 297 98,65

50 Platy zamûstnancÛ a ostatní platby za práci 11 290 11 290 11 125 98,53

501 Platy zamûstnancÛ 10 570 10 570 10 525 99,57

503 Povinné pojistné placené zamûstnavatelem 3 740 3 740 3 740 100,00

5342 Pfievody FKSP 220 211 211 100,00

6 Kapitálové v˘daje 45 000 42 000 41 294 98,32

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

6901 Rezervy kapitálov˘ch v˘dajÛ 0 0 0

V˘daje celkem: 94 000 94 000 92 591 98,50

P¤ÍJMY

21 Pfiíjmy z vlastní ãinnosti 

a odvody pfiebytkÛ organizací s pfiím˘m vztahem 0 0 428

23 Pfiíjmy z prodeje nekapitálového majetku

a ostatní nedaÀové pfiíjmy 0 0 684

31 Pfiíjmy z prodeje dlouhodobého majetku

a ostatní kapitálové pfiíjmy 0 0 92

411 Neinvestiãní pfiijaté dotace od vefiejn˘ch rozpoãtÛ 

centrální úrovnû 49 000 52 000 51 606 99,24

4119 Neinvestiãní pfiijaté dotace od rozpoãtÛ centr. úrovnû j. n. 13 000 13 000 12 606 96,97

421 Investiãní pfiijaté dotace od vefiejn˘ch rozpoãtÛ 

centrální úrovnû 45 000 42 000 42 000 100,00

Pfiíjmy celkem: 94 000 94 000 94 810 100,86

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 bûÏ-

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

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

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

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

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

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

pfiedloÏeno Radû SÚRAO.

Hodnocení roku 2004

V roce 2004 zajistila SÚRAO v souladu s pfiedmûtem své ãinnosti podle atomového

zákona bezpeãn˘ a plynul˘ provoz provozovan˘ch úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ.

Dále pokraãovala v programu v˘voje hlubinného úloÏi‰tû pro zaji‰tûní budoucího

ukládání vysoce aktivních odpadÛ a vyhofielého jaderného paliva. Z hlediska zaji‰-

tûní efektivního a úãelného vynakládání finanãních prostfiedkÛ na externí

subdodávky z rozpoãtu SÚRAO bylo postupováno podle zákona ã. 199/1994 Sb.,

a 40/2004 Sb., o zadávání vefiejn˘ch zakázek ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a vyna-

loÏené 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˘ provedla spoleãnost HLB Hayek spol. s r.o. - ãíslo

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

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

Zpráva o ovûfiení roãní úãetní závûrky

Správy úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ

DláÏdûná 6, Praha 1

k 31. 12. 2004 

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

sídlem v Praze 1, DláÏdûná 6, Iâ 66000769, provedla spoleãnost HLB HAYEK, spol. s r.o.,

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

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

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

ních odpadÛ k 31. prosinci 2004. Za sestavení úãetní závûrky je odpovûdn˘ fieditel

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

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

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

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

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

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

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

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

klad pro vydání v˘roku.

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

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

tu Správa úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ k 31. prosinci 2004 v souladu se zákonem o úãetnictví

a pfiíslu‰n˘mi pfiedpisy âeské republiky. 

V Praze dne 10. února 2005

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

ãíslo licence 29 auditorské osvûdãení ã. 1692
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AKTIVA stav k 1. 1. 2004 stav k 31. 12. 2004

A. Stálá aktiva 415 174 427 856

1. Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 96 163 126 868

nehmotné v˘sledky v˘zkumu a v˘voje 43 642 56 057

software 6 617 6 617

drobn˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 1 086 1 271

nedokonãen˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 44 817 62 923

2. Oprávky k nehmotnému majetku 0 0

3. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 319 011 300 987

pozemky 4 740 3 924

budovy, haly a stavby 264 022 242 291

samostatné movité vûci 42 672 45 244

drobn˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 5 672 6 422

nedokonãen˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 1 605 3 106

poskytnuté zálohy 300 0

4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 0 0

5. Dlouhodob˘ finanãní majetek 0 0

B. ObûÏná aktiva 4 018 4 564

1. Zásoby 0 0

2. Pohledávky 1 070 831

pohledávky z obchodního styku 1 070 831

pohledávky ke sdruÏením 0 0

pohledávky za zamûstnanci -1 0

3. Finanãní majetek 1 617 1 513

4. Prostfiedky rozpoãtového hospodafiení 1 331 2 220

5. Pfiechodné úãty aktivní 0 0

ÚHRN AKTIV 419 192 432 420

PASIVA

C. Vlastní zdroje krytí aktiv 408 915 428 048

1. Majetkové fondy 415 174 427 856

fond dlouhodobého majetku 415 174 427 856

2. Finanãní fondy 98 102

FKSP 98 102

3. Zvlá‰tní fondy organizaãních sloÏek státu 0 0

4. Zdroje krytí prostfiedkÛ rozpoãtového hospodafiení 0 0

5. Hospodáfisk˘ v˘sledek -6 357 90

saldo v˘dajÛ a nákladÛ -6 700 -542

saldo pfiíjmÛ a v˘nosÛ 343 632

D. Cizí zdroje 10 277 4 372

1. Rezervy 0 0

2. Dlouhodobé závazky 0 0

3. Krátkodobé závazky 10 277 4 372

závazky z obchodního styku 8 300 1 262

závazky vÛãi zamûstnancÛm 3 1

závazky ze sociálního zabezpeãení 480 703

ostatní závazky 1 495 2 406

4. Bankovní v˘pomoci a pÛjãky 0 0

5. Pfiechodné úãty pasivní 0 0

ÚHRN PASIV 419 192 432 420
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Oddûlení 

ekonomiky a správy

Oddûlení pfiípravy hlubinného 

úloÏi‰tû vysokoaktivních odpadÛ 

a vyhofielého jaderného paliva

Oddûlení bezpeãnosti

a povolovacích fiízení

Oddûlení technické podpory

Kanceláfi

fieditele

Oddûlení provozu úloÏi‰È nízko 

a stfiednûaktivních odpadÛ

Správa úloÏi‰tû 

radioaktivních odpadÛ

Dukovany

Rada SÚRAO

¤editel

Správa a obsluha úloÏi‰È 

radioaktivních odpadÛ

Richard a Bratrství

Ostraha úloÏi‰È 

radioaktivních odpadÛ

Richard a Bratrství
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Zamûstnanci SÚRAO
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Kontakty

Vedení SÚRAO

Ing. Vítûzslav Duda, MBA

fieditel

e-mail: duda@rawra.cz 

tel.: 221 421 526

Ing. Jifií Faltejsek 

zástupce fieditele 

vedoucí oddûlení provozu úloÏi‰È

e-mail: faltejsek@rawra.cz

tel.: 221 421 527

Ing. Milan Dvofiák

zástupce fieditele pro ekonomiku 

a správu

e-mail: dvorak@rawra.cz

tel.: 221 421 523

Ing. Milo‰ JanÛ 

vedoucí specialista 

pro provoz a báÀskou bezpeãnost 

e-mail: janu@rawra.cz 

tel.: 221 421 522

Ing. Miroslav Kuãerka 

vedoucí oddûlení 

pro technickou podporu provozu 

e-mail: kucerka@rawra.cz 

tel.: 221 421 528 

Dal‰í kontakty:

Ivana Kédlová

asistentka fieditele  

e-mail: kedlova@rawra.cz

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

ÚloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ 

Dukovany

Ludvík ·indeláfi

specialista pro správu a provoz ÚRAO

Dukovany

e-mail: sindelar@rawra.cz

tel. + fax: 528 813 423

RNDr. Franti‰ek Woller

vedoucí oddûlení pfiípravy 

hlubinného úloÏi‰tû

e-mail: woller@rawra.cz 

tel.: 221 421 525

Ing. SoÀa Konopásková, CSc.

vedoucí oddûlení bezpeãnosti 

a povolovacích fiízení

e-mail: konopaskova@rawra.cz

tel.: 221 421 518

Mgr. Lucie Jaro‰ová

specialista pro komunikaci a vnûj‰í vztahy

e-mail: jarosova@rawra.cz 

tel.: 221 421 532

Jana Mejdrechová

vedoucí oddûlení ekonomiky a správy

e-mail: mejdrechova@rawra.cz

tel.: 221 421 512

ÚloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ 

Richard

Na Bídnici 2

412 01 Litomûfiice

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

Ing. Václav Trhlík

správce úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ 

Richard a pracovi‰tû Bratrství

e-mail: trhlik@rawra.cz

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



Poslání a zásady ãinnosti Správy úloÏi‰È 
radioaktivních odpadÛ

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

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

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

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

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

bezpeãnost a ochranu ãlovûka i Ïivotního prostfiedí.

V roce 2005 vydala SÚRAO

Produkce, grafická úprava a v˘roba KUKLIK



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

Zpráva o ãinnosti

v roce 2004

Správa úloÏi‰È 
radioaktivních odpadÛ




