Priority Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v roce 2019
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 2019 jsou na základě závěrů porady vedení č. 29/2018 stanoveny následující
priority:
V souvislosti s implementací nového atomového zákona a prováděcích
vyhlášek bude zásadní pozornost věnována vydání všech souvisejících
návodů a doporučení.
Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Generálním ředitelstvím hasičského
záchranného sboru SÚJB zpracuje Národní radiační havarijní plán.
Prioritní úsilí bude věnováno dokončení prací spojených s novelizací zákona
č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických
zbraní, a přípravě příslušné prováděcí vyhlášky tak, aby je bylo možné
předložit v první polovině roku 2019 v souladu s legislativním plánem do
legislativně schvalovacího procesu. Předpokládaná doba nabytí účinnosti
obou právních předpisů je 1. 1. 2021.
Je nutno pokračovat v budování nového vysoce kvalifikovaného týmu Státního
ústavu radiační ochrany (SÚRO), který poskytne odbornou podporu sekci
jaderné bezpečnosti.
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V neposlední řadě je žádoucí zajišťovat předávání znalostí a zkušeností od
odcházejících specialistů SÚJB novým kolegům tak, aby řádný výkon
kompetencí SÚJB nebyl ohrožen, a to ani v situaci, kdy došlo ke snížení počtu
služebních míst v sekci jaderné bezpečnosti a zrušení služebních míst
pracovníků odcházejících do důchodu.

V souladu se stanovenými Prioritami bude aktualizována Strategie SÚJB,
v jejichž strategických osách a následně rozpracovaných strategických
plánech jednotlivých sekcí a odboru krizového řízení a informatiky budou cíle
úřadu definovány ve větší míře podrobnosti.
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