
   

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):  6. 6.2017, JE Dukovany (HC Tornádo 2017 + zasedání) 
 
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)  
Josef Obršlík – člen (Energoregion 2020) 
Jiří Slovák – SÚRAO 
host: Vítězslav Jonáš, Energetické Třebíčsko 
 
Za ČEZ – Miloš Štěpanovský, Jiří Bezděk, Jaroslav Vlček, František Prokop, Vladimír Košíček, 
Pavel Nechvátal, Petr Velebil, Michal Zoblivý, Eva Štulová, František Švéda, Zdenka Ošmerová 
 

Zasedání OBK při JE Dukovany 2/2017  

1. Úvod – Aleš John  

Poděkování členům – J. Vlček a E. Štulová – za činnost ve funkcích v OBK 

Od 1.7.2017 nově jmenovaný zástupce ČEZ v oblasti Výroba – František Prokop a 

v oblasti Personál – Marta Růžičková (návrat po MD) 
 

2. Informace o JE Dukovany  

 

ŘEDU – Miloš Štěpanovský 

 informace o vzniku divize Jaderná energetika ČEZ, a.s. pod vedením Bohdana Zronka  

 informace o stavu kontrol svarových spojů v EDU 

 program LTO EDU 

 1. RB povolení k dalšímu provozu na dobu neurčitou, plnění podmínek dle SÚJB 

 2. RB povolení k provozu platné do 10.7.2017, na SÚJB podána v 2.1.2017 žádost o 
další provoz, doplnění žádosti o výsledku kontrol a oprav svarových spojů, očekávané 
rozhodnutí koncem června 

 3. a 4. RB povolení k provozu platná do 31.12.2017, příprava žádostí o další provoz obou 
bloků, podání SÚJB v polovině roku 
 

 

Provoz – František Prokop 

1. RB:  R1, 100% 

24. 5. 2017 ukončena TGO 124,1/120 dnů 
• stabilní provoz na nominálním výkonu 

2. RB:  R1, 100% 
• stabilní provoz na nominálním výkonu 

3. RB R1, 100% 



   

• stabilní provoz na nominálním výkonu 

4. RB R7 

• TGO 25/120 probíhá 

 

LTO RB 2 – aktualizuje se AP LTO 1,2 

WANO PEER REVIEV 23. 3. – 7. 4. 2017, počtvrté, po Fukušimě, nové cíle a kritéria WANO. 9 AFI  

 

Jaderná a radiační bezpečnosti – Michal Zoblivý 

 Probíhá rekonstrukce systému TDS 2 v obcích s umístěním tohoto systému. 

 Probíhá kontrola a opravy svarových spojů na potrubí TVD2 pro 3. a 4. blok – schválena 
dočasná změna LaP pro tyto opravy. 

 30.3.2017 bylo zaznamenán neprojektový stavu sekundárního těsnění dělící roviny HCČ. 
Probíhá výběr nového typu těsnění, schválena změna LaP (jiný způsob kontrol těsnosti HDR 
HCČ). Těsnost primárního těsnění HDR HCČ není touto neshodou nijak ovlivněna. 

 

Elektro – Vladimír Košíček 

 V dosavadním průběhu 2. Q 2017 proběhl provoz elektrických zařízení bez vlivu na jadernou 
bezpečnost,  BOZP, výrobu el. energie a bez vážných provozních událostí.  

 Provoz a údržba elektrických zařízení: 

 V GO 1. RB 2017 proběhla realizace veškerých činností předepsaných Plánem údržby 
elektrických zařízení  B006e dle harmonogramu odstávky.  Dne 15.5.2017 se uskutečnila 
závěrečná zkouška el. systémů - Úplná ztráta napájení vlastní spotřeby za účasti inspektorů 
SÚJB. Dne 16.5.2017 se uskutečnila kontrola pracovníků SÚJB zaměřená na stav 
elektrických systémů  a připravenost k uvedení 1. RB EDU do provozu. V obou případech 
proběhla kontrola bez závažných připomínek a po realizaci primárních zkoušek ochran byl 
1. RB 25.5.2017 uveden do provozu.  

 Dne 12.5.2017 byl 4. RB odstaven do GO. V současné době probíhají údržbové a investiční 
činnosti dle harmonogramu.   

 Bloky 1, 2 a 3 jsou v nominálním provozu.         

 

Měření a regulace – František Švéda 

 Najetím 2.bloku dokončena modernizace modulů  M3-5 zařízení SKŘ 

 V průběhu celého roku probíhá obnova a modernizace neblokového zařízení SKŘ 

 Dokončena VZT 1 a 2.bloku, CČS I 

 Připravujeme obnovu CČS II a dozoren VZT HVB II 

 Náhrada a rozšíření systému radiační kontroly TDS II ( měření aktivity v okolních obcích ) 

 Kybernetická bezpečnost ( plnění podmínek nového zákona o kybernetické bezpečnosti ) 

 Příprava na audity o plnění podmínek 
 

Havarijní připravenost – Petr Velebil  

 HC ZÓNA 2017 v JE Dukovany  

 HC Tornádo 2017- součinnostní ukázkové cvičení HZSp JE Dukovany a IZS JMK a KV  

 Informace o cvičeních na pracovišti ZHŘS M.Krumlov (bez znalosti termínu a náplně) 

 Akce 7513 – modernizace VVO (systém vyrozumění a varování obyvatelstva) v ZHP – 
výběrové řízení na dodavatele projektu (3 zájemci) 
 

Ekologie a ŽP - Pavel Nechvátal  

 informace z oblastí BOZP, Ekologie a ukádání RaO – viz. 

BOZP,ekologie a 
RAO_2017 _ JE Dukovany_.pptx

 

 

Personál – Eva Štulová 
Počet zaměstnanců ČEZ, a.s. - elektrárna Dukovany: 777 
Plánovaný počet zaměstnanců k 31.12.2017: 822 (tzn. nábor 45 nových zaměstnanců) 
Počet zaměstnanců ČEZ, a.s. – lokalita EDU: 1229 
 
Aktuální informace:  



   

- příprava organizační změny – zřízení cca 50 nových pracovních míst z důvodu pravidel „4 
očí“, vyplývajícího z nového atomového zákona (nábor postupně v r. 2018) 

- realizace administrativních opatření:  1. etapa cca 150 zaměstnanců (hasiči, blokové 
dozorny), 2. etapa cca 250 zaměstnanců  (řízení provozu, radiační ochrana) vyzváno ke 
splnění bezpečnostní způsobilosti k výkonu citlivých činností (podmínka pro samostatný 
vstup do ŽDP) 

 

 Informace o stavu ukládání RAO na úložišti v Dukovanech v roce 2017 – Jiří Slovák, 

SÚRAO 

 porušení Limit a Podmínek – nefunkční kontrolní vážení odpadů, udělení pokuty od SÚJB. 
 

3. Rámcové plány na rok 2017 
Setkání OBK EDU s OIK Mochovce a OIK Bohunice – návrh termínu 20.-22.9. – Znojmo, 
Vranov 
Seminář OBK – Hrotovice – přelom listopadu a prosince 2017(30.11.2017, příp.28.11. nebo 
5.12.) 
Další řádná zasedání 
 

4. Různé  

 Jiří Slovák, SÚRAO – informace o vzniku Občanské kontrolní komise Jáchymov a již aktivní 

Občanské kontrolní komisi Richard (občanské komise v okolí uložišť Jáchomov a Richard), 
návrh na společné setkání OIK Jáchymov, OIK Richard a OBK při JE Dukovany 

 Jiří Slovák, SÚRAO – informace o sdružení Nuclear Transparency Watch (NTW - sdružení 
sledující instituce a JZ produkující jaderných odpad) – nevládní organizace bez zastoupení 
zástupce z ČR, návrh ke zvážení – zástupce OBK jako pozorovatel, příp. člen v NTW 

 Vítězslav Jonáš, ET – informace o činnosti sdružení, pořádání Kulatých stolů s potencionálními 
dodavateli NJZ, informace o plánu zasedání Výkonného výboru ET – 26.6.2017 
 
 

Dne 6.6.2017 
 
Schválil: Ing. Aleš John, předseda OBK                                                    
 


