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Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1 

Sekce jaderné bezpečnosti 
 

 

 

V Praze dne 25. srpna 2016 

Č. j. SÚJB/JB/17140/2016 

Zn. sp. SÚJB/POD/15770/2016/1 

  

 

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ 

 

 

 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) jako správní úřad příslušný podle § 3 odst. 3 

písm. a) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve správním řízení ve věci změny 

podmínky povolení uděleného rozhodnutím č. j. 55714/2006, ze dne 8. 12. 2006 (povolení 

k provozu 2. bloku Jaderné elektrárny Dukovany) zahájeném na základě žádosti ČEZ, a. s., 

IČ: 45274649, Duhová 2/1444, Praha 4, 140 53 (dále jen „účastník řízení“) podle § 27 odst. 1 

písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „spr. ř.“), ze dne 27. 7. 2016,  

č. j. B-EDU/19498/2016, kterou SÚJB obdržel dne 29. 7. 2016, rozhodl takto: 

 

SÚJB podle § 67 odst. 1 spr. ř. a podle § 16 odst. 3 atomového zákona 

 

 

 

 

 

mění podmínku stanovenou povolením vydaným rozhodnutím 

č. j. 55714/2006, ze dne 8. 12. 2006, tak, že  

slova „31. prosince 2016“ nahrazuje slovy „10. července 2017“. 
 

 

 

 

 

Odůvodnění: 

SÚJB zahájil dne 29. 7. 2016 na základě žádosti účastníka řízení ze dne 27. 7. 2016,  

č. j. B-EDU/19498/2016, správní řízení ve věci změny podmínky povolení uděleného 

Rozhodnutím č. j. 55714/2006 ze dne 8. 12. 2006 podle § 16 odst. 3 atomového zákona. 
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Tuto žádost účastník řízení dále doplnil dopisem č. j. B-EDU/21082/2016 ze dne 16. 8. 2016, 

kterým podal upřesnění k dokumentům předloženým s žádostí.  

Účastník řízení svoji žádost opřel o skutečnost, že z důvodu řešení problematiky svarových 

spojů byla odstávka 2. bloku JE Dukovany pro výměnu paliva naplánována do termínu 

16. 9. 2016 – 15. 3. 2017, a to včetně realizace plánovaných jmenovitých akcí. Vzhledem 

k těmto skutečnostem nebude z jeho strany „možné předložit kompletní dokumentaci týkající 

se průkazu připravenosti zařízení 2. bloku JE Dukovany k dalšímu dlouhodobému provozu 

v termínu před vypršením platnosti stávajícího povolení k provozu 2. bloku JE Dukovany“.  

Účastník řízení dále svoji žádost odůvodnil nutností zajistit právní kontinuitu povolení 

k provozu 2. bloku JE Dukovany. Stávající povolení k provozu je vydáno na dobu do 

31. 12. 2016. Účastník řízení tak, jako držitel povolení k provozu jaderného zařízení, projevil 

oprávněnou obavu z možných důsledků skončení platnosti stávajícího povolení k provozu 

k 31. 12. 2016. 

Tuto svoji žádost doložil dokumentací uvedenou níže pod body A, B a C, resp. odkazem 

na ni.   

Na základě této žádosti SÚJB ve správním řízení o změně podmínek povolení podle § 44 

odst. 1 spr. ř. a § 16 odst. 3 atomového zákona posoudil:  

A/ stávající dokumentaci k povolení provozu 2. bloku JE Dukovany č. j. 55714/2006, ze dne 

8. 12. 2006, konkrétně poslední revizi Programu provozních kontrol JE Dukovany - J 10 ve 

znění změny č. 25 schválenou rozhodnutím SÚJB č.j. SÚJB/OSKŘJ/26265/2015 ze dne 

22.12. 2015. 

 

B/ dokumentaci, na kterou účastník řízení odkázal, a která byla podkladem pro vydání 

povolení k opětovnému uvedení jaderného reaktoru 2. bloku JE Dukovany do kritického stavu 

po výměně jaderného paliva po ukončení 29. palivové kampaně, předloženou společně se 

žádostí účastníka řízení o udělení tohoto povolení, č. j. B-EDU/10543/2015 ze dne 23. 4. 

2015. 

Ostatní dokumentace, která byla podkladem pro vydání povolení č. j. 55714/2006, ze dne 

8. 12. 2006, k provozu 2. bloku JE Dukovany (poslední revize) - je uvedena níže. 

 

C/ dokumentaci, kterou účastník řízení předložil v následujícím rozsahu, resp. na ni odkázal: 

C1/ Ve věci požadavků dle § 13 odst. 3 atomového zákona účastník řízení přiložil čestné 

prohlášení dle § 13 odst. 8 atomového zákona. 

C2/ Ve věci pojištění odpovědnosti za jadernou škodu dle § 13 odst. 3 písm. e) atomového 

zákona se účastník řízení odkázal na Potvrzení o uzavření aktuální pojistné smlouvy 

o pojištění odpovědnosti rizik z provozu JE Dukovany předané SÚJB dopisem  

č. j. B - ETE/S208/2016, ze dne 1. 2. 2016. 

C3/ Ve věci dokumentace dle § 13 odst. 3 písm. g) atomového zákona (doklad o zajištění 

bezpečného nakládání s radioaktivními odpady včetně financování tohoto nakládání) se 

účastník řízení odkázal na rozhodnutí SÚJB č. j. SÚJB/ONRV/22807/2015, ze dne 

16. 11. 2015, kterým je povoleno nakládání s radioaktivními odpady v JE Dukovany. 

C4/ Ve věci dokumentace dle § 13 odst. 5 atomového zákona se účastník řízení odkázal na 

„Manuál integrovaného systému řízení (Program zabezpečení jakosti pro povolovanou 

činnost dle AZ § 9 odst. 1 písm. d), e), f), j) a n)“, rev. 13, identifikační kód ČEZ 
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ČEZ_PA_0022r13, který byl schválen rozhodnutím SÚJB č. j. SÚJB/OSKŘJ/23383/2015, 

ze dne 16. 11. 2015. 

C5/ Ve věci plnění § 13 odst. 6 atomového zákona se účastník řízení odkázal na způsob 

zajištění fyzické ochrany pro JE Dukovany schválený rozhodnutím SÚJB 

č. j. SÚJB/OKS/126/2016, ze dne 3. 2. 2016. 

C6/ V souladu s § 13 odst. 7 atomového zákona se účastník řízení odkázal na dokument 

„H 03 Vnitřní havarijní plán JE, revize 4“, schválený rozhodnutím SÚJB 

č. j. SÚJB/KKC/25003/2015, ze dne 3. 12. 2015. 

C7/ V souladu s § 13 odst. 3 písm. c) a částí D písm. a) body 1 až 6 přílohy atomového 

zákona, konkrétně: 

C7.1/ Dle části D písm. a) bod 1 přílohy atomového zákona (doplňky předprovozní 

bezpečnostní zprávy a další doplňky) se účastník řízení odkázal na aktualizaci 

PpBZ předanou dopisem č. j. B-EDU/13969/2015 ze dne 31. 5. 2016. 

C 7.2/ Dle části D písm. a) bod 2 přílohy atomového zákona (vyhodnocení 

výsledků předchozích etap uvádění do provozu) se účastník řízení odkázal na to, 

že jaderné zařízení – 2. blok JE Dukovany, je v současnosti provozován na základě 

příslušného povolení vydaného dle § 9 odst. 1 písm. d) atomového zákona. 

C 7.3/ Dle části D písm. a) bod 3 přílohy atomového zákona (průkaz o splnění 

předchozích rozhodnutí a podmínek Úřadu) účastník řízení předložil Průkaz 

o plnění podmínek rozhodnutí č. j. 55714/2006, ze dne 8. 12. 2006 – provoz 

2. bloku JE Dukovany. 

C 7.4/ Dle části D písm. a) bod 4 přílohy atomového zákona (průkaz o 

připravenosti zařízení a personálu k provozu) účastník řízení předložil příslušnou 

hodnotící dokumentaci. 

C 7.5/ Dle části D písm. a) bod 5 přílohy atomového zákona (harmonogram 

provozu) účastník řízení odkázal na harmonogram provozu 2. bloku na rok 2016 

předaný dopisy č. j. B-ETE/S222/2016 ze dne 29. 1. 2016 a č. j.  

B-EDU/S944/2016, ze dne 12. 5. 2016 a současně do předložené dokumentace dle 

bodu C 7.4 výše zahrnul přílohu „A05“ nazvanou „Harmonogram provozu“, která 

také zahrnuje harmonogram provozu 2. bloku JE Dukovany po roce 2016. 

C 7.6/ Dle části D písm. a) bod 6 přílohy atomového zákona (aktualizované limity 

a podmínky pro bezpečný provoz) účastník řízení odkázal na rozhodnutí SÚJB  

č. j. SÚJB/OKPZV/15078/2016, ze dne 14. 7. 2016, kterým byla schválena revize 

č. 3 tohoto dokumentu. 

 

Z výše uvedené dokumentace je zřejmé, že předmětné jaderné zařízení je fakticky 

provozovatelné ve stejném rozsahu a za stejných podmínek z hlediska jaderné bezpečnosti, 

radiační ochrany, technické bezpečnosti, fyzické ochrany a havarijní připravenosti 

i bezprostředně po uplynutí původní doby, na kterou bylo dosavadní povolení vydáno. 

Dokumentace a jaderné zařízení splňují veškeré požadavky kladené na ně atomovým 

zákonem a jeho prováděcími právními předpisy. 

Stav, který by nastal po skončení platnosti povolení č. j. 55714/2006, ze dne 8. 12. 2006, 

k provozu 2. bloku JE Dukovany ke dni 31. 12. 2016 při nedokončení prací probíhající 

odstávky a současném nevydání nového povolení k provozu tohoto jaderného zařízení, 
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k němuž by nebylo možné přistoupit právě kvůli pokračujícím pracím na jaderném zařízení 

a jejich vlivu na dokumentaci k povolované činnosti, SÚJB z věcného i právního hlediska 

považuje za nežádoucí z důvodu absence právní a faktické návaznosti provozu jaderného 

zařízení. Vzhledem k provozuschopnému a bezpečnému stavu jaderného zařízení by lpění 

na podmínce povolení určující dobu, na kterou je povolení vydáváno, bylo také nedůvodně 

formalistické. 

Při změně podmínky povolení SÚB přihlédl k návrhu účastníka řízení. Doba do 10. 7. 2017 je 

dostatečná k ukončení prací plánované odstávky a k dořešení problematiky svarových spojů 

tj. k provedení potřebných revizí nedestruktivních (rentgenových) kontrol některých 

vybraných zařízení a nápravě vad jejich svarů. Zároveň je tato doba dostatečně krátká na to, 

aby umožňovala provoz jaderného zařízení jen v nezbytně nutném rozsahu 

před pravděpodobným vydáním nového povolení k provozu. 

Jelikož se účastník řízení vzdal práva účasti při dokazování v řízení ve smyslu § 51 odst. 2 

spr. ř. a práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v řízení ve smyslu § 36 odst. 3 spr. ř., 

SÚJB využil možnosti dané mu spr. ř. a uvedené úkony s účastníkem řízení neprovedl. 

Z důvodů uvedených výše SÚJB rozhoduje v plném rozsahu v souladu se žádostí účastníka 

řízení, jak je ve výroku uvedeno, tj. mění podmínku povolení č. j. 55714/2006, ze dne 

8. 12. 2006, k provozu 2. bloku Jaderné elektrárny Dukovany, stanovující dobu, na kterou je 

povolení vydáváno tak, že povolení je vydáváno do 10. 7. 2017. 

 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat prostřednictvím SÚJB, Sekce jaderné bezpečnosti, 

Senovážné náměstí 9, 110 00, Praha 1 rozklad k předsedkyni SÚJB a to do 15 dnů ode dne 

doručení tohoto rozhodnutí. 

 

 

 

 

 

Za Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Ing. Zdeněk Tipek 

ředitel Sekce jaderné bezpečnosti 

 

 

 

 

 

Rozdělovník:  účastník řízení  
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 spis 


