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Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1 

Sekce jaderné bezpečnosti 
 

 

 

V Praze dne 18. prosince 2015 

Č. j. SÚJB/JB/26350/2015 

Zn. sp. SÚJB/POD/25739/2015/1 

  

 

 

 

 

 

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. 24273/2005, ze dne 16. 12. 2005 (povolení 

k provozu 1. 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 9. 12. 2015, č. j. B-

EDU/S1273/2015, kterou SÚJB obdržel dne 10. 12. 2015, rozhodl takto: 

 

SÚJB podle § 67 odst. 1 spr. ř. a podle § 16 odst. 3 zákona č. 18/1997 Sb. 

 

 

 

 

 

mění podmínku stanovenou povolením vydaným rozhodnutím č. j. 

24273/2005, ze dne 16. 12. 2005, tak, že  

slova „31. prosince 2015“ nahrazuje slovy „31. března 2016“. 
 

 

 

 

 

Odůvodnění: 

SÚJB zahájil dne 24. 9. 2015 na základě žádosti účastníka řízení ze dne 24. 9. 2015, č. j. B-

EDU/23869/2015, správní řízení o udělení povolení k provozu 1. bloku Jaderné elektrárny 

Dukovany. Tato žádost byla v souladu s požadavkem § 13 odst. 3 písm. c) zákona 
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č. 18/1997 Sb. doložena souborem dokumentace stanoveným přílohou D tohoto zákona, mj. 

průkazem připravenosti zařízení a personálu k provozu (jaderného zařízení). 

V době zahájení výše uvedeného správního řízení SÚJB odhalil nedostatky v činnosti 

účastníka řízení, které se vztahují k současnému provozu téhož jaderného zařízení, o jehož 

budoucím provozu má být na základě žádosti úřadem rozhodnuto. Tyto nedostatky spočívaly 

v chybném provádění nedestruktivních (rentgenových) kontrol některých vybraných zařízení 

a ve vadách svarů, které byly takto kontrolovány, a to za léta 2007 až 2015. Na základě tohoto 

odhalení účastník řízení zahájil revizi provádění nedestruktivních kontrol na jaderném 

zařízení, jakožto předpoklad prokázání připravenosti zařízení a personálu k budoucímu 

provozu. 

Žádostí č. j. B-EDU/S1272/2015, ze dne 9. 12. 2015, účastník řízení požádal na základě § 64 

odst. 2 spr. ř. o přerušení řízení o udělení povolení k provozu 1. bloku Jaderné elektrárny 

Dukovany z důvodu potřeby dokončit nedestruktivní kontroly a doplnit průkaz připravenosti 

1. bloku Jaderné elektrárny Dukovany k budoucímu provozu, který je jedním z podkladů pro 

vydání povolení k provozu. Účastník řízení současně navrhl dobu přerušení řízení do 28. 2. 

2016. 

V současné době tedy ze strany účastníka řízení probíhá další doplňování dokumentace, coby 

podkladu pro udělení povolení k dalšímu provozu 1. bloku Jaderné elektrárny Dukovany 

k žádosti podané pod č. j. B-EDU/23869/2015, ze dne 24. 9. 2015, konkrétně ve věci průkazu 

připravenosti zařízení 1. bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Podáním č. j. B-

EDU/31230/2015, ze dne 30. 11. 2015, byl účastníkem řízení doplněn průkaz připravenosti 

zařízení o novou část týkající se aktuální informace z oblasti nedestruktivních (rentgenových) 

kontrol souboru za období 2007 až 2015 a „vzorku“ před rokem 2007. Vzhledem k množství 

podkladů pro vydání rozhodnutí a nutnosti doložit stav připravenosti jaderného zařízení 

k dalšímu provozu účastník řízení ve věci povolení dalšího provozu 1. bloku Jaderné 

elektrárny Dukovany požádal o přerušení řízení žádostí č. j. B-EDU/S1272/2015, ze dne 

9. prosince 2015. Této žádosti SÚJB v plném rozsahu vyhověl usnesením č. j. 

SÚJB/OHJB/25797/2015, ze dne 10. 12. 2015, tak, že řízení přerušil do 28. 2. 2016. 

Vzhledem k uvedenému je zřejmé, že o povolení dalšího provozu 1. bloku Jaderné elektrárny 

Dukovany bude rozhodnuto po 31. 12. 2015, tj. po termínu omezujícím dobu, na kterou bylo 

povolení vydáno, v podmínkách povolení č. j. 24273/2005, ze dne 16. 12. 2005, k provozu 

1. bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Vzhledem k těmto skutečnostem projevil účastník 

řízení, jako držitel povolení k provozu jaderného zařízení, oprávněnou obavu z možných 

právních důsledků skončení platnosti stávajícího povolení k provozu k 31. 12. 2015 

a možnému neudělení nového s právními účinky od 1. 1. 2016. 

Proto účastník řízení podal žádost č. j. B-EDU/S1273/2015, ze dne 9. 12. 2015, o změnu 

podmínek povolení k provozu 1. bloku Jaderné elektrárny Dukovany uděleného rozhodnutím 

č. j. 24273/2005, ze dne 16. 12. 2005. Tuto žádost účastník řízení opřel o potřebu přerušení 

současně probíhajícího řízení o udělení nového povolení k provozu 1. bloku Jaderné 

elektrárny Dukovany a nutnost zajistit právní kontinuitu povolení k provozu 1. bloku Jaderné 

elektrárny Dukovany. Účastník řízení požádal o změnu podmínek povolení tak, aby byla 

doba, na kterou bylo povolení č. j. 24273/2005, ze dne 16. 12. 2005, k provozu 1. bloku 

Jaderné elektrárny Dukovany uděleno, prodloužena do 31. 3. 2015. Tuto svoji žádost doložil 

dokumentací požadovanou zákonem č. 18/1997 Sb. k povolení provozu jaderného zařízení, 

která je v současné době platně schválena ze strany SÚJB nebo byla předložena k povolení 

č. j. 24273/2005, ze dne 16. 12. 2005, k provozu 1. bloku Jaderné elektrárny Dukovany (resp. 

odkazem na ni). 
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Na základě této žádosti zahájil SÚJB správní řízení o změně podmínek povolení podle § 44 

odst. 1 spr. ř. a § 16 odst. 3 zákona č. 18/1997 Sb. V rámci proběhlého správního řízení SÚJB 

posoudil stávající dokumentaci k povolení č. j. 24273/2005, ze dne 16. 12. 2005, k provozu 

1. bloku Jaderné elektrárny Dukovany, konkrétně: 

 

1. Platnou verzi Limitů a podmínek bezpečného provozu A004a pro 1. reaktorový blok 

(rev. 4) schválenou rozhodnutím SÚJB č.j. SÚJB/OKPZV/25918/2015 ze dne 

14. 12. 2015. 

2. Program zabezpečování jakosti pro povolované činnosti dle § 9 odst. 1 písm. d), e), f), 

j) a n) atomového zákona, který je obsažen a graficky vyznačen v dokumentu „Manuál 

integrovaného systému řízení [Program zabezpečování jakosti pro povolované činnosti 

dle AZ, § 9 odst. 1 písm. d), e), f), j) a n)]“, identifikační kód ČEZ_PA_0022r13, 

ve znění revize 13 ze dne 12. 11. 2015, schválený rozhodnutím SÚJB vydaným dne 

16.11.2015 pod č.j. SÚJB/OSKŘJ/23383/2015. 

3. Poslední revizi Programu provozních kontrol JE Dukovany - J 10 ve znění změny 

č. 24 schválenou rozhodnutím SÚJB č.j. SÚJB/OSKZJ/2694/2015 ze dne 6. 2. 2015. 

4. Změny Předprovozní bezpečnostní právy  EDU rev. 2, aktuální stav k 31.12.2014 

předložené přílohou dopisu č.j. B-EDU/13969/2015 ze dne 29. 5. 2015, doručeného 

dne 29.5.2015 č.j. SÚJB/POD/11925/2015. 

5. PSR EDU předložené ve formě závěrečných zpráv hodnocení bezpečnosti EDU po 30 

letech provozu, které byly přílohou dopisu č.j. B-EDU/17512/2015 ze dne 29.6.2015, 

doručeného dne 30.6.2015 č.j. SÚJB/POD/14245/2015. 

. 

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 splňuje veškeré požadavky na ni a jaderné zařízení kladené zákonem č. 18/1997 

Sb. a jeho prováděcími právními předpisy. 

Stav, který by nastal po skončení platnosti povolení č. j. 24273/2005, ze dne 16. 12. 2005, 

k provozu 1. bloku Jaderné elektrárny Dukovany ke dni 31. 12. 2015 při současném nevydání 

nového povolení k provozu tohoto jaderného zařízení, SÚJB z věcného i právního hlediska 

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

zařízení. Vzhledem k provozuschopnému 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 31. 3. 2015 je 

dostatečná 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 zahájeném na základě 

uvedené žádosti ve smyslu § 51 odst. 2 spr. ř. a práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 

v řízení zahájeném na základě této žádosti ve smyslu § 36 odst. 3 spr. ř., SÚJB využil 

možnosti dané mu spr. ř. a uvedené úkony s účastníkem řízení neprovedl. 
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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. 24273/2005, ze dne 16. 12. 

2005, k provozu 1. bloku Jaderné elektrárny Dukovany, stanovující dobu, na kterou 

je povolení vydáváno tak, že povolení je vydáváno do 31. 3. 2016. 

 

Toto rozhodnutí bylo zasláno do datové schránky účastníka řízení z důvodu minimalizace 

rizika prodlení a možné ztráty zásilky vzhledem k vytížení poskytovatele poštovních služeb 

v předvánočním čase.  

 

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 

 

podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

Rozdělovník:  účastník řízení do datové schránky 

 archiv 

 spis 


