
 
 

 

 

Priority Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v roce 2016 

 

Základním zadáním Státního úřadu pro jadernou bezpečnost je ochrana jednotlivců, 

společnosti, životního prostředí a veřejného zájmu při využívání jaderné energie, 

ionizujícího záření a při nešíření zbraní hromadného ničení. Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost je garantem bezpečného využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

v České republice.  

 

Priority Státního úřadu pro jadernou bezpečnost jsou stanoveny ve snaze v 

maximální míře dostát poslání úřadu, kterým je respektovaný, profesionální a 

nezávislý výkon státní správy včetně dozoru nad využíváním jaderné energie a 

ionizujícího záření a při nešíření zbraní hromadného ničení. Priority vycházejí i z 

dlouhodobých státem stanovených strategií a na ně navazujících dokumentů (Státní 

energetická koncepce, Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky).   

 

Pro rok 2016 jsou na základě závěrů porady vedení č. 32/2015 stanoveny následující 

priority: 

 

 Přijetí nového atomového zákona a vydání více než dvou desítek s ním 

souvisejících prováděcích právních předpisů; intenzivní podpora 

implementace nové atomové legislativy do praxe, zahrnující vzdělávací a 

informační akce pro laickou i odbornou veřejnost, vydání nových návodů a 

doporučení. 

 Prosazování nezbytnosti vědomí priority kultury bezpečnosti napříč celým 

úřadem a její prosazování u všech kontrolovaných subjektů. V rámci kontrol se 

zaměřit na sběr dat ke kultuře bezpečnosti. 

 Zvýšený důraz na rozvoj lidských zdrojů, na profesní růst zaměstnanců, na 

zajištění předání znalostí a zkušeností při generační obměně.  

 Zajištění stabilní specializované nezávislé odborné podpory (TSO – Technical 

Support Organization) pro hodnotící a kontrolní činnost úřadu. 

 Pokračování v hodnocení připravenosti dalších bloků jaderné elektrárny 

Dukovany k LTO („Long Term Operation“ – dlouhodobý provoz). 



 
 

 

 

 

 Podpora a další vzdělávání odborníků na radiační ochranu v nehodových 

expozičních situacích. Zahájení pravidelných cvičení zaměřených na 

provádění prognóz a vydávání doporučení k zavádění ochranných opatření při 

různých typech havárií.   

 Zvyšování informovanosti odborné i laické veřejnosti v oblasti lékařských 

expozic. Provedení aktualizace národních radiologických standardů společně 

s Ministerstvem zdravotnictví a odbornými společnostmi.  

 Dohled nad rekultivací ploch po ukončení likvidace chemické úpravny a dolu 

Hamr v lokalitě Stráž pod Ralskem 

 Příprava na follow-up misi IRRS Mezinárodní agentury pro atomovou energii. 

 Zvyšování kredibility úřadu, co nejotevřenější komunikace s veřejností.  

 


