
   

Záznam z jednání OBK 

 
Stát: eská republika  Místo: JE Dukovany 
 
Organizace (plný název, zkratka, adresa, telefon, fax): 
Ob anská bezpe nostní komise - OBK  
 
Datum (od - do):  16.10.2015, JE Dukovany 
 

ítomni:    
 
Aleš John – p edseda (Energoregion 2020)  
Ji í Kostelník - len (Ekoregion 5)  
Vladimír erný - len (Rouchovany)  
Miroslav K iš ál – len (Dukovany)  
Antonín Mlyná  – len (Energoregion 2020) - omluven 
Pavel Štefka – len (Energoregion 2020)  
Josef Obršlík – len (Energoregion 2020) 
 
Za EZ – Ji í Bezd k, Jaroslav Vl ek, Vladimír Koší ek-omluven, Pavel Nechvátal-omluven, 
Petr Velebil, Michal Zoblivý, Eva Štulová, František Švéda 
 
 
Zasedání OBK p i JE Dukovany 4/2015  
 
1. Úvod – Aleš John 

 
2. Informace z EDU – Kontrola svar  – Miloš Št panovský 

 

lenové OBK  setkali s vedením EDU a m li možnost si prohlédnout zp sob hodnocení 
výsledk   nedestruktivních kontrol. Také  byli zevrubn  informováni o p inách, aktuálním 
stavu ešení a p edpokládaném dalším pr hu mimo ádných kontrol. 

OBK zaujala k problematice mimo ádných kontrol toto stanovisko:  

editel elektrárny potvrdil nedostate nou úrove  pr kaz  (dokumentace) o kvalit  n kterých 
svar , které pot ebují také p i dokladování p i zajišt ní dalšího provozu. P i provád né 
kontrole zjistili, že n které protokoly nespl ují požadovanou kvalitu. Analyzoval se stav na 
všech blocích. 

Na tvrtém bloku bylo prokázáno, že zjišt né nedostatky se netýkají bezpe nostních 
systém  a bezpe nostní funkce systém  jsou zajišt ny. Bylo rozhodnuto na blocích1, 2 a 3  

které pr kazné doklady zrevidovat. Proto se editel elektrárny rozhodl zahájit masivní 
kontrolu této dokumentace na 2. a 3. bloku, a posléze i na bloku .1, který je nyní 
v plánované odstávce.  

Tyto kontroly vyžadují odstavení blok  a provedení velkého množství nedestruktivních 
kontrol, zejména proza ováním. Jedná se cca o 3 tis. kontrol na každém bloku, které mohou 
provád t pouze pracovníci s p íslušným certifikátem a státním oprávn ním. Proto byli 



   
povoláni pracovníci dodavatelských firem z celé eské republiky spl ující tyto požadavky. 

Z výše uvedeného po tu kontrol bylo nutno zhruba polovinu znovu ov it a provést znovu. 
Dodnes se vyskytlo pouze n kolik desítek p ípad , kdy bylo nutno provést opravy, a to 

evážn   na mén  významných bezpe nostních systémech (jako jsou malá impulsní potrubí 
pro m ení apod.). 

Tyto kontroly, jejichž harmonogram je zpracován, budou dále probíhat v rozsahu n kolika 
týdn . P i jejich zajišt ní se naráží na nedostatek kapacit dodavatelských firem pro 
provedení velkého množství kontrol. 

Dále bylo OBK informováno, že Státní ú ad pro jadernou bezpe nost zahájil inspekci 
dokumentace a v EZ byla ustanovena šet ící komise na úrovní bezpe nostní inspekce EZ 
= vnit ní dozor. 

EDU a OBK se dohodly na dalším pr žném informování. Informace bude i nadále OBK 
zve ej ovat v této zpráv  a na svém webu. 

 
 

Dne 16.10.2015 
 
Schválil: Ing. Aleš John, p edseda OBK 
                                                      
 
 


