
   

Záznam z jednání OBK 

 
Stát: Česká republika  Místo: JE Dukovany 

 

Organizace (plný název, zkratka, adresa, telefon, fax): 
Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany - OBK při JE Dukovany 
 

Datum (od - do):  10.03.2016, ZŘHS Moravský Krumlov, Zámek Dukovany 
 
Přítomni:    
 

Aleš John – předseda (Energoregion 2020)  
Jiří Kostelník - člen (Ekoregion 5)  
Vladimír Černý - člen (Rouchovany)  
Miroslav Křišťál – člen (Dukovany)  
Antonín Mlynář – člen (Energoregion 2020)  
Pavel Štefka – člen (Energoregion 2020) - omluven 
Josef Obršlík – člen (Energoregion 2020) 
 
Za ČEZ – Jiří Bezděk, Jaroslav Vlček, Vladimír Košíček-omluven, Pavel Nechvátal, Petr 
Velebil, Michal Zoblivý, Eva Štulová-omluvena, František Švéda-omluven, Jan Vídenský, 
Zdenka Ošmerová 
Host – Vítězslav Jonáš, Energetické Třebíčsko 
 
 

Zasedání OBK při JE Dukovany 1/2016 s prezentací ZŘHS v Moravském Krumlově 

V první části výjezdního zasedání OBK proběhlo seznámení s novým pracovištěm Záložního 
havarijního řídícího střediska JE Dukovany v Moravském Krumlově, zřízeného jako 
požadavek Národního akčního plánu po zátěžových testech JE. 
Pracoviště je připraveno pro svolání a činnost HŠ EDU v případě nemožnosti využití 
pracoviště HŠ v krytu JE Dukovany. 

 
OBK diskutovala zvyšování bezpečnosti a pokroku v oblasti havarijní připravenosti (technické 
vybavení, zvyšování seizmologické odolnosti budov, …) na druhé straně ne tak výrazné 
zlepšení z hlediska informovanosti okolí v případě mimořádných událostí. 

 

 

1. Úvod – Aleš John 
Předána informace o reakci předsedkyně SÚJB Dany Drábové k výstupu OBK na 
zasedání 18.12.2015, týkající se vyjádření pí Drábové k provozní situaci v JE Dukovany – 
kauza svary. 

 

2. Informace o JE Dukovany  

  

Provoz – Jaroslav Vlček 

1. RB Odstávka:  TGO1/2015 - 29. 8. 2015 – 14. 2. 2016 plán 63 - skutečnost 169,84  

dnů  
Důvod nesplnění harmonogramu odstávky 

 kontroly a opravy svarů 

2. RB Vložená odstávka:  - 18. 9. 2015 – 13. 2. 2016   - skutečnost 144,44 dne  
Důvod vložené odstávky 

 kontroly a opravy svarů 



   

3. RB Stabilní provoz na nominálním výkonu 
- TGO3/2016 23.4. – xx.x. 2016 Nutný R7  
KC kontroly a opravy svarů (TVD)   

4. RB  Odstaven - 6. 2. 2016 TGO4/2016 plán 63 dnů 

 

 Zprovoznění KJT HVB I 

 Příprava výměny výtlaků TVD na CČS II (červenec – září) 

 Plnění výrobních ukazatelů JE Dukovany za rok 2015 – viz. 

01_Výrobní 
ukazatele_2015_jV.pdf

 

 

Elektro – za Vladimíra Košíčka Jiří Bezděk 

 Provoz elektrických zařízení v průběhu 1. Q 2016 proběhl bez vlivu na jadernou 

bezpečnost, BOZP a bez vlivu na výrobu elektrické energie. 

 Údržba elektrických zařízení: 

- GO 1. RB v termínu od 29.8.2015 byla po stránce elektro úspěšně dokončena 

zkouškou Úplné ztráty napájení vlastní spotřeby a Primárními zkouškami ochran 

dne 14.2.2016. 

- GO 4. RB zahájena 6.2.2016, dne 24.2.2016 zahájena inspekce SÚJB. Dosavadní 

průběh bez závad. 

 

Měření a regulace – za Františka Švédu Jiří Bezděk 

 Na bloku č.1 byla při TGO dokončena poslední část etapy modernizace SKŘ – akce 

V226 (náhrada III. systému a N-systému – ŘSBP, ŘSBS ) a zařízení bylo před najetím 

bloku úspěšně odzkoušeno. 

 Doposud máme obnovené bloky č.1 a 3, na podzim dokončíme modernizaci SKŘ bloku 

č.2 

 V současnosti probíhá na odstávce bloku č. 4 poslední část modernizace SKŘ, dále pak 

kontroly svarových spojů na impulsních liniích SKŘ 

 Probíhají přípravné práce na modernizaci SKŘ venkovních a neblokových zařízení a 

výroba některých konkrétních komponent u výrobců 

 Pokračují činnosti související s programem „BICT – bezpečnost informačních a 

komunikačních technologií“ pro  technologické řídící a informační systémy 

( požadavek nově platného „kybernetického zákona“ ) 

 

Personál – za Evu Štulovou Jiří Bezděk 

 Počet zaměstnanců lokality Dukovany v únoru 2016: 1138 

 Počet zaměstnanců elektrárny: 706 

 Problém „stárnutí“ personálu:  

        v r. 2016 27 zaměstnanců oslaví životní výročí 50 let, 
            v r. 2016 má 36 zaměstnanců nárok na starobní důchod;  
 v r. 2017 – 23 zaměstnanců s nárokem na starobní důchod; 
 v r. 2018 – 42 zaměstnanců (týká se lokality EDU) 

 Probíhá „Program obnovy personálu“ – náborové aktivity na středních a vysokých 

školách;  

         knowledge management a program nástupnictví 
          nákladný rozvojový program pro vytypované skupiny zaměstnanců  
           zdvojená (zácviková) pracovní místa – 30 zaměstnanců na „duplicitním“   
  pracovním místě (některá zřízena až na 2 roky) 

 

Jaderná a radiační bezpečnost – Michal Zoblivý 

 neplánovaný start ELS na 2.RB – vypnutí sekčního vypínače, indukce. 

 netěsnost na PV smyčky při pevnostní tlakové zkoušce na 1. RB – výměna PV smyčky 



   

+ opakovaná PTZ 

 otevření IPV PG 1RA52S06 – při zkouškách PSA došlo k neoprávněnému otevření PV 

PG. Závada Bourdonova pera – odstaveno. 

 signalizace TDS – příčinou byly probíhající RTG práce bez nahlášení na RO – událost je 

v šetření 

 

Ekologie a ŽP - Pavel Nechvátal  

 BOZP – vývoj úrazovosti zaměstnanců ĆEZ i dodavatelů – shrnutí za rok 2015 

 Nakládání s RAO v JE Dukovany za rok 2015 

 podrobné informace jsou v příloze - 

01_Informace na 
OBK_BOZP, RAO_2015.pdf

 
 

Havarijní připravenost - Petr Velebil 

 prezentace Záložního havarijního řídícího střediska JE Dukovany v budově LRKO 
v Moravském Krumlově 

 další informace z oblasti HP – viz. 

01_Havarijní 
připravenost_OBK_2016.pdf

 

 

3. Stav v licenčním řízení  pro EDU 1 – Michal Zoblivý 
Licenční řízení pro provoz bloku č. 1 bylo zahájeno koncem srpna 2015, kvůli doplnění 
dokumentace bylo koncem roku 2015 přerušeno, 26. února po doplnění průkazných 
dokladů o svarových spojích obnoveno a poté ještě jednou krátce přerušeno pro doplnění 
údajů o stavu připravenosti personálu. EDU předpokládá, že vyjádření SUJB s provozem 
bloku č. 1 bude do konce března 2016.  
 

4. Řešení problému "svary" - příčiny, výsledky šetřící komise ČEZ, přijatá 

opatření zabraňující dlouhodobému systematickému a sofistikovanému podvádění 

ČEZu od dodavatelů – Michal Zoblivý 
V rámci ČEZ probíhá několikastupňové nezávislé interní šetření, které dosud není 
ukončeno. O jejich výsledku bude OBK informována na svém příštím jednání. 
 

5. Představy ČEZ o postupech k obnovení důvěry obyvatelstva – Jiří Bezděk 

 ČEZ-EDU připravuje realizaci průzkumu veřejného mínění v jarních měsících 

 ČEZ-EDU pokračuje v programu podpory regionu formou reklamního sponzorinku a 
darů  
 

6. Přistoupení  SURAO k dohodě o OBK – Jiří Bezděk, Aleš John 
Pro vyšší informovanost OBK o úložišti RAO v JE Dukovany navrhuje OBK přistoupení 
SÚRAO k Dohodě o OBK.  
OBK schvaluje znění návrhu dodatku bez připomínek. Po projednání textu se všemi 
stranami dohody bude dodatek podepsán v JE Dukovany. 
 

7. Aktivity Energetického Třebíčska pro EDU 5, plnění ASEK a NAPJE- Vítězslav Jonáš 

 Vítězslav Jonáš informoval o zaslání požadavku ET k souhlasu s umístěním 
základního kamene k NJZ na ČEZ J. Bezděkovi dne 17.2.2016. J. Bezděk informoval, 
že je žádost ve stavu vyjadřování na centrále a EDU k požadavku ET vyjádřilo 
souhlas. Po obdržení všech stanovisek bude ET informováno. 

 Informace z jednání Valné hromady Energetického Třebíčska dne 25. 1.2016 

 ET vyjadřuje znepokojení nad plněním NAP JE ze strany vlády. 18.3.2016 zasedá 
vládní výbor, další posun ve výběru vládního zmocněnce pro výstavbu NJZ EDU 

 Další postup v Socio-ekonomickém  výzkumu vlivu JE Dukovany na regionu 
 

8. Plán dalších zasedání OBK, havarijní cvičení, studijní cesty  



   

 Další zasedání OBK – návrh termínu 16. 6.2016 (pozvání ředitelky útvaru 
Bezpečnost ČEZ, pí Kubáňové) – bude upřesněno 

 Zahraniční pracovní cesta – Rusko (JE Kola, JE Leningradská, Murmansk) v termínu 
26.6. – 1.7.2016  

 Pracovní setkání s OIK Bohunice a OIK Mochovce – 28. – 30. 9.2016 na Slovensku 

 Havarijní cvičení – termíny viz. plán 

Plán cviční EDU 
2016.xlsx

 
 

9. Různé 

 Referendum ve Slavěticích (souhlas s výstavbou NJZ EDU, trvalým úložištěm RAO) 

 

 
Dne 10. 3.2016 
 
Schválil: Ing. Aleš John, předseda OBK 
                                                      

 
 


