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Složení OBK je stabilní 
Jsou drobné změny na straně odborných partnerů z ČEZ  



Co nového v ČEZ a EDU 

• Licence pro blok 2. ve stejném formátu jako 1. blok 

• Očekává se licence pro blok 3. a 4. do konce roku 2017 

• Ukončené odstávky 1, 2, 4, včetně kontrol svarů 

• Zřízení divize jaderné energetiky – Bohdan Zronek (CNO) 

• Nový ředitel JE Temelín - Jan Kruml 

• Nábor expertů a posílení technických profesí (+ 300 lidí) 

• Nový Atomový zákon, bezpečnostní prověření pracovníků (cca 1200)  

 

• Více řekne Jirka Bezděk 



Akce za uplynulé období 

• Seminář OBK (listopad 2016) 

• Pracovní cesta do USA  Wesi, JE Vogtle, (květen 2017) 

• Účast na cvičeních (Tornádo-červen 2017) 

• Pravidelná jednání OBK za účasti ředitele EDU 

• Návštěva prezidenta  M. Zemana na EDU (červen) 

• Výjezdní jednání Hospodářského výboru PSP (červen) 

• Výjezdní zasedání  Stálého výboru pro výstavbu (červen) 

• Kulaté stoly s potenciálními dodavateli 



                             

                            Seminář OBK 
 

V úterý 29. listopadu 2016  proběhl  v Hotelu Zámek ve Valči 

pravidelný Seminář Občanské bezpečnostní komise. Semináře se 

zúčastnilo v auditoriu na 100 účastníků, zastupitelů obecních a 

městských úřadů, zástupců firem a sdružení v okolí JE Dukovany. 



Dále zaznělo z úst SUJB, že povolení k dalšímu provozu 

EDU 1 je vystaveno.  A i když je časově neomezené, má 

108 podmínek, které je nutné věcně i termínově plnit. Bude-

li ČEZ všechny podmínky dozoru plnit, může být současné 

EDU provozováno klidně do roku 2035 – 2040. Na toto 

sdělní odpověděl ředitel Divize výroba ČEZ i ředitel 

elektrárny, že ČEZ má nastavený dlouhodobý program 

kontroly a naplnění podmínek SUJB, který splní. 

Ministr Mládek mluvil na téma nové výstavby, „mírného“ 

zpoždění proti Akčnímu plánu, nutnosti změnit legislativu pro 

strategické stavby a také o nutnosti najít vhodný finanční a 

investiční model a způsob výběru dodavatele pro výstavbu 

nového jaderného bloku. Je nepochybné, že nový blok bude 

EDU 5. Vláda však hodlá počkat se strategickým 

rozhodnutím o výběru dodavatele a způsobu financování až 

po volbách, což, jak se vyjádřili účastníci semináře, povede 
jen k nabírání dalšího zpoždění 

Seminář OBK 



Cesta do USA květen 2017  

Atlanta Georgia 
JE Vogtle 

Pittsburgh  
Centrála Westinghouse, montáž IaC systémů 

Setkání se zastupiteli městečka Waynesboro 



Účast OBK na vládních a státních  návštěvách 
na EDU 

• Návštěva prezidenta  M. Zemana na EDU (červen) 

• Výjezdní jednání Hospodářského výboru PSP (červen) 

• Výjezdní zasedání  Stálého výboru pro výstavbu (červen) 



Představení jejich technologie a jejich plány, 
jak bude místní obyvatelstvo a průmysl 
zapojen do výstavby a jakou podporu bude 

firma požadovat od regionu. 

 
• První setkání se uskutečnilo 30. 8. 2016 

s vládním zmocněnce, Jano Stuller. 

 

• Následoval 6. 9. 2016 kulatý stůl na téma: 
Dodavatelské zajištění výstavby 5. bloku 
v JE Dukovany ve spolupráci 
s Rosatomem..  

Kulaté stoly s potenciálními dodavateli  2016 



Kulaté stoly s potenciálními dodavateli  2017 

• 24. května proběhlo setkání s Korejskou 
společností Korea Hydro and Nuclear Power 
(KHNP). 

• 19. září se v Třebíči na hotelu Atom uskutečnilo  
setkání s Čínskou společností CGN  

 

• na podzim 23. listopadu bude kulatý stůl se 
společností ATMEA.  

• Zbývající dvě firmy tedy AREVA a Westinghouse 
přislíbily účast začátkem příštího roku 

 



SURAO 

Úložiště Dukovany 

Hledání lokalit na hlubinné úložiště 

Více řekne Nikol Novotná 



Shrnutí 

• Složení OBK - neměnné 

• Bezpečnost a provoz EDU – OK, svary dořešeny, security hodnocení 

• Aktivity za poslední rok- seminář OBK, USA Vogtle, politické návštěvy 
na EDU 

• Nová výstavba – Kulaté stoly s potenciálními dodavateli 

• SÚRAO – Provoz URAO OK, hledání lokalit pro HÚ 

• Plány do budoucna – seminář, tlak na novou výstavbu, tlak na lokalitu 
HU 


