
STÁTNÍ  ÚŘAD  PRO  JADERNOU  BEZPEČNOST 

                    110 00 Praha 1,  Senovážné náměstí 9 

 

                                                                                                                V Praze dne 13. března 2012 
                                                                                                                Č.j.: SÚJB/OMS/6193/2012 

 
Nový způsob přihlašování na akce IAEA 

 
Vážení kolegové, 

po delší přípravě IAEA –TC konečně zprovoznila portál InTouch, kde se sami budete moci 
přihlásit na akce pořádané IAEA. Momentálně sice pouze na akce pořádané sekcí technické 
spolupráce tj. v rámci regionálních (RER) interregionálních (INT) a národních projektů (CZR), ale 
doufáme v další vývoj. Jedná se o semináře (workshops), technická setkání, stáže (fellowships), 
vědecké návštěvy (scientific visits). 

Výhodou pro všechny strany je snížení administrativní náročnosti, přihlášky konečně 
opouštějí klasickou papírovou formu a od okamžiku vystavení akce až do přijetí/nepřijetí přihlášky jde 
vše elektronicky (a myslím i poté). Pro Vás to má výhodu, že vyplníte-li jednou svůj profil, tak si ho 
systém pamatuje a pokaždé ho jen upravíte a odsouhlasíte. To platí i pro potvrzení (jazyková, 
zdravotní) s určitou dobou platnosti. 

Zůstává nezbytnost potvrzování SÚJB, ale i to probíhá elektronicky a i pro nás je to 
jednodušší (odpadne psaní nominačních dopisů). 

Bohužel zatím systém nemá (přes náš tlak) možnost přímého upozorňování potenciální 
účastníky na vyhlášené akce emailem a tedy dál pokračuje nutnost pravidelně sledovat web (buď náš 
nebo IAEA) resp. bude pokračovat informace na našem webu s možností rozesílání emailů pro 
zájemce (náš web nemá možnost selekce podle tématu). 
Jak postupovat: 

1. Registrovat se na http://intouch.iaea.org/Default.aspx?tabid=72 a vyplnit profil. Teprve 
vyplněný profil vám umožní další krok. 

2. Přihlásit se na akci pomocí InTouch http://intouch.iaea.org/ + Apply. Nezapomeňte na konci 
přihlášky zahrnout do adresátů emailu Miloše Tichého i Terezu Klánovou a pro fellowships 
and scientific visits (akce placené z národního projektu) i Zuzanu Danihelkovou  a napsat zda-
li žádáte o financování z IAEA (pokud ano, stále platí nezbytnost zdůvodněné žádosti 
nadřízeného o financování z IAEA).  

Poté již vše probíhá pomocí emailů, jste informováni o souhlasu SÚJB a podání přihlášky do 
IAEA. 

Doufám, že Vám bude nový způsob vyhovovat a rozšiřte prosím tuto informaci co nejvíce. 
V případě problémů kontaktujte sl. Klánovou (tereza.klanova@sujb.cz) nebo pí. Danihelkovou 
(zuzana.danihelkova@sujb.cz) . 

 
S pozdravem 

 
 
 

 
                                                                            Ing. Miloš  T i c h ý 
                                                                       ředitel odboru mezinárodní 
                                                                                    spolupráce 


