Priority Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v roce 2018
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 a kontroly při využívání 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 2018 jsou na základě závěrů porady vedení č. 30/2017 stanoveny následující
priority:
Zásadní pozornost bude věnována hodnocení plnění požadavků stanovených
v podmínkách vydaných rozhodnutí k LTO EDU a přípravě na licenční proces
k dalšímu provozu ETE (ETE2020).
Hlavní důraz bude rovněž věnován problematice lékařských ozáření, která
jsou spojena s vyšší radiační zátěží pacientů (CT, intervenční angiografická
vyšetření, protonová terapie, nukleární medicína). Je nezbytné dále zlepšovat
informovanost zdravotníků i pacientů o možnostech radiační ochrany.
Další priorita úřadu je v legislativní oblasti - novelizace zákona o zákazu
chemických zbraní č. 19/1997 Sb. tak, aby byly zohledněny změny a
doporučení OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons),
které byly schváleny Konferencí smluvních států.

V návaznosti na pokračující implementaci nového atomového zákona č.
263/2016 Sb. a souvisejících prováděcích právních předpisů bude SÚJB
usilovat o vydávání revidovaných sad návodů a doporučení pro držitele
povolení

a

aktualizovaných

stanovisek

ke

konkrétním

aplikačním

nejasnostem.
V neposlední řadě se SÚJB zaměří na další vylepšování vnitřního chodu
úřadu, zejména:
-

na

vyladění

fungování

ekonomického

informačního

systému

po

zhodnocení jeho ročního provozu (byl nově zaveden od 1.1.2017),
-

na start nového programového financování schváleného Ministerstvem
financí pro roky 2018 – 2022 a

-

na

používání

Národního

elektronického

nejhospodárnějšího zadávání veřejných zakázek.

nástroje

s cílem

co

