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HISTORIE REVIZÍ 
Revize č. Účinnost 

od 
Garant Popis či komentář změny 

1.00 1.9.2015 Leflerová Náhrada Politiky systému řízení Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost a Politiky bezpečnosti Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost jednou integrovanou politikou. 

1.01 1.3.2017 Leflerová Úprava odkazu na nový atomový zákon. 

 
Zpracovatelé: 
Mgr. Miroslava Leflerová (garant) 

Ing. Petr Krs 

Per Partes Consulting, s.r.o 

 

 

Tato politika byla projednána a schválena na poradě vedení a byli s ní seznámeni všichni pracovníci 
úřadu. 
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POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ  

Posláním Státního úřadu pro jadernou bezpečnost je výkon státní správy včetně dozoru a 
kontroly při využívání jaderné energie a ionizujícího záření a při nešíření zbraní 
hromadného ničení pro ochranu jednotlivce, společnosti a životního prostředí. 
 
Integrovaný systém řízení SÚJB vytváří jednotné kontrolované prostředí pro činnost úřadu a 
nastavuje řídící pravidla řízení závazná pro všechny jeho zaměstnance. Posiluje důvěru interních a 
externích zainteresovaných stran v to, že v souladu s posláním úřadu je správným směrem a 
s efektivitou prováděno řízení a kontrola činností úřadu. Systém řízení SÚJB jako ústředního 
správního úřadu je postaven na principech a požadavcích, které stanovují: 

●  Právní předpisy ČR (zákony č. 263/2016 Sb., č. 19/1997 Sb., č. 281/2002 Sb. a další); 

●  Evropské právní předpisy, mezinárodní úmluvy a dohody týkající se působnosti SÚJB; 

●  Standardy a doporučení MAAE, WENRA, OECD/NEA, ICRP a dalších. 

Základní kameny (zásady) integrovaného systému řízení SÚJB: 

 Priorita bezpečnosti 

Prioritou systému řízení je zajištění jaderné 
bezpečnosti a radiační ochrany, stejně jako kontroly 
zákazu chemických a biologických zbraní a nešíření 
jaderných zbraní. 

 Nestrannost a nezávislost 

Kontrolní činnost je postavena na rovnosti a 
objektivitě a vychází z odstupňovaného přístupu 
ke kontrolovaným subjektům na základě analýzy a 
hodnocení rizik. 

 Kultura bezpečnosti 

Využívání souboru provázaných bezpečnostních 
aktiv systému řízení zahrnující hluboké znalosti 
zákonitostí a faktorů ovlivňujících bezpečnost 
zaručuje vědomé chování úřadu cílené na 
prosazování priority bezpečnosti navenek i dovnitř. 

 Řízení shody 

Zakomponování procesu řízení shody do 
integrovaného systému řízení a jeho účinné 
provádění je zabezpečeno efektivním 
spolupůsobení iniciativ a kontrolních mechanismů 
podněcovaných a řízených jak centrálně, tak i na 
jednotlivých stupních řízení úřadu. 

 Lidé a znalosti 

Systém vzdělávání a řízení znalostí zajišťuje 
odbornou způsobilost zaměstnanců a tím přispívá k 
vysoké odborné úrovni a renomé úřadu.  
  

  Integrovaný rámec systému řízení 

Provázanost struktury řízení cílů, procesů, 
dokumentace a řízení bezpečnosti daná pravidly 
postavenými na všech úrovních a ve všech částech 
úřadu integruje systém řízení do jednotného celku. 

 Cíle v systému řízení 

Cíle určující správné směrování úřadu jsou 
nastaveny od dlouhodobé strategie až po jednotlivé 
procesy a jsou integrální součástí systému řízení. 

 procesů 

 Hierarchie procesů 

Obecné procesy platné pro celý úřad jsou zavedeny 
do procesní mapy a jejich dekompozicí jsou 
získávány dílčí procesy zpracované ve směrnicích. 

 

 Struktura dokumentace 

Dokumentace integrovaného systému řízení je 
vytvořena způsobem od obecného ke 
konkrétnějšímu, s uvážením různorodosti procesů 
zajišťovaných v různých částech úřadu a 
odstupňovaně ve vazbě na významnost procesů. 

 
 Zpětné vazby a zlepšování 

Otevřenost podnětům zainteresovaných stran a 
vyhodnocování systému řízení v kontrolních bodech 
umožňují trvalý rozvoj systému a jeho udržitelnost. 
 

 


