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Zneškodňování 
radioaktivních 
odpadů

F órum o důvěře zainteresovaných 
subjektů (FSC) je především or-

ganizací pro rozšiřování a prohlubo-
vání vědomostí a poznatků. Podporu-
je nový přístup ke zneškodňování 
radioaktivních odpadů a rozhodování 
o něm. Prostřednictvím FSC se jeho 
členové zdokonalují v plnění své role 
osob odpovědných za zneškodňová-
ní radioaktivních odpadů a zapojují 
se do prosazování změny kultury ve 
svých mateřských organizacích. 
FSC bylo založeno v roce 2000 
Radou RWMC-NEA (NEA Radioacti-
ve Waste Management Committee). 
Podporuje rozšiřování a prohlubování 
vědomostí a poznatků o dialogu se 
zainteresovanými subjekty a způsobů 
jak budovat vzájemnou důvěru a 
získávat souhlas a podporu pro 
řešení týkající se zneškodňování 
radioaktivních odpadů. „Zaintere-
sovaným subjektem“ se rozumí 
jednotlivec nebo instituce hrající 
aktivní roli v rozhodovacím procesu 
týkajícím se zneškodňování radio-
aktivních odpadů nebo zajímající se 
o tento rozhodovací proces. FSC 
vytváří prostředí pro přímou výměnu 
názorů zainteresovaných subjektů 

meZinárodní skupina v rámci 
agentury pro jadernou energii (nea) 

speciaLiZovanou agenturou 
organiZace pro hospodářskou 

spoLupráci a roZvoj (oecd)

Aktivity
FSC
Pracovní semináře pořádané 
FSC v jednotlivých zúčastněných 
zemích a návštěvy v dotčených 
obcích poskytují zpětnou vazbu 
o faktorech, které mají vliv na 
důvěru veřejnosti týkající se 
zneškodňování radioaktivních 
odpadů. Účastníky seminářů jsou 
pracovníci státních organizací 
odpovědných za zneškodňo-
vání radioaktivních odpadů a 
dozorových orgánů a organizací, 
a zástupci nevládních organizací, 
místních samospráv a široké 
veřejnosti. Uspořádání semináře 
je zainteresovanými subjekty 
hostitelské země hodnoceno jako 
příležitost pro dialog a rozšíření 
vědomostí a poznatků.
Výroční zasedání FSC v Paříži 
jsou věnována diskusím týkajícím 
se zpracování názorů vyslove-
ných na pracovních seminářích 
a jejich využití v další činnosti. 
Kromě členů FSC se zasedání 
účastní pracovníci v oboru 
sociálních věd a akademici, a 
rovněž zástupci dotčených měst a 
obcí. FSC zpracovává zkušenosti 
z těchto aktivit a poznatky získané 
z odborných studií a členských 
dotazníků. Poskytuje mnoho infor-
mací všem, kdo se zajímají o zne-
škodňování radioaktivních odpadů 
nebo o společenský dialog týkající 
se rozhodování o technologických 
otázkách všeobecně.  ❙❙

studie a zprávy Fsc je možno si 
volně stáhnout z webových stránek 
NEA 
www.nea.fr/html/rwm/fsc.html
>  Získávání nových poznatků a 

přizpůsobení se společenským 
požadavkům 

> etapové rozhodování 
>  Způsoby zapojení zainteresova-

ných subjektů 
>  informování veřejnosti a konzul-

tace 
> měnící se role a image regulátorů 
>  použití mentálních modelů při 

zkoumání rizik 
> vztahy s médii 
>  vztah mezi výzkumem, vývojem a 

demonstrací, a důvěrou zaintere-
sovaných subjektů 

>  kulturní a strukturální změny 
v organizacích odpovědných za 
zneškodňování radioaktivních 
odpadů 

>  podpora trvalého vztahu mezi 
zařízením pro zneškodňování 
radioaktivních odpadů a dotčenými 
obcemi 

>  Zapojení zainteresovaných 
subjektů do vyřazování jaderných 
zařízení z provozu 

>  sborníky ze všech pracovních 
seminářů pořádaných Fsc a z 
návštěv v dotčených obcích  ❙❙

Publikace
FSC

Mandát a profil FSC
v atmosféře vzájemného respektu 
a získávání nových poznatků. FSC 
umožňuje společné setkávání tech-
nických odborníků, státních úředníků 
a pracovníků v oboru sociálních věd. 
V součinnosti se zainteresovanými 
subjekty v dotčeném regionu a 
v dané zemi se zabývá aktuálními 
otázkami, vyhledává nejlepší zkuše-
nosti a formuluje doporučení. FSC 
považuje za svou povinnost neustále 
zlepšovat svoji činnost v diskusi a 
spolupráci s dotčenými stranami, 
ověřovat si své závěry s přispěním 
výzkumných odborníků a získané 
poznatky publikovat. Tohoto fóra 
se účastní úředníci podílející se na 
přípravě státních koncepcí, pracov-
níci regulačních úřadů, odborníci 
z výzkumu a vývoje, realizátoři a 
zástupci průmyslu ze 16 zemí: 
Belgie, České republiky, Dánska, 
Finska, Francie, Itálie, Japonska, Ka-
nady, Maďarska, Německa, Norska, 
Španělska, Švédska, Švýcarska, 
USA a Velké Británie. Společně 
hledají způsoby, jak zajistit efektivní 
dialog s veřejností a zvýšit důvěru 
k rozhodovacím procesům.  ❙❙

jsme povinni sami sobě i budoucím gene-
racím ZacháZet s radioaktivními odpady 
beZpečně a s ohLedem na životní pro-
středí. potřebujeme vhodná technická 
řešení, aLe rovněž trvaLý diaLog meZi 
technickými odborníky a Zainteresova-
nými subjekty Z netechnických oborů, 
který by ZajistiL souhLas veřejnosti 
s řešeními odborníků a její podporu.

FSCFórum o důvěře 
zainteresovaných subjektů
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Mezinárodní 
zpětná vazba
Fsc dosud uspořádalo pracovní 
semináře v šesti zemích a 
lokalitách podle vlastního 
osvědčeného postupu. hlavní 
témata diskuse o zneškodňování 
radioaktivních odpadů vždy určila 
hostitelská země. členové Fsc 
se od přednášejících z hostitelské 
země dozvěděli o historii a kontextu 
každé případové studie a vyslechli 
řadu vystoupení zainteresovaných 
subjektů objasňujících svoje 
stanoviska, jednání a obavy. při 
diskusích v malých skupinách u 
kulatého stolu mohli členové Fsc 
klást otázky zainteresovaným 
subjektům, lépe pochopit 
jejich stanoviska a podělit se 
o zkušenosti ze svých institucí 
a zemí. každý kulatý stůl 
pak poskytl zpětnou vazbu 
celému plénu. nejdůležitější 
postřehy a připomínky se 
publikují spolu s texty prezentací 
zainteresovaných subjektů a Fsc 
získané poznatky dále zpracovává. 
❙❙ 

TFsc zjistilo, že k tomu, 
aby zainteresované 

subjekty získaly důvěru, že 
zneškodňování radioak-
tivních odpadů se provádí 
bezpečně a s ohledem na 
společenské hodnoty a 
aspirace, přispívá mnoho 
faktorů. na základě diskusí 
na seminářích a následných 
úvah je možno tyto faktory 
rozdělit do několika skupin. 

Faktory důvěry 
týkající se ...

zpracovány s podporou dotčených 
obcí, průmyslu a široké veřejnosti. 
musí existovat snaha o spolupráci 
v případech, kdy po vzniku konfliktní 
situace je třeba obnovit důvěru 
klíčových zúčastněných stran, 
například prostřednictvím třetí strany, 
jestliže byla přerušena vzájemná 
komunikace. 

... rolí a struktur 
musí být stanoven jasný rámec 
určující roli a práva jednotlivých 
účastníků. Finanční odpovědnost 
za zneškodňování radioaktivních 
odpadů musí být jasně stanovena 
a musí se vztahovat především na 
původce odpadů. velmi důležitá role 
připadá obcím; měly by vypraco-
vávat vlastní řešení a dohlížet na 
jejich uplatňování, a to za významné 
pomoci ze strany regulačního úřadu, 
orgánů dohlížejících na vyřazování 
z provozu a navrhovatelů z průmys-
lu. to se týká etapy, kdy je dosaženo 
dohody o výběru lokality a jedná se 

... rozhodovacího procesu
preferováno je etapové rozhodo-
vání, které kombinuje technická a 
sociální hlediska. musí brát v úvahu 
názory a umožňovat účast celé šká-
ly zainteresovaných subjektů (vláda, 
průmysl, veřejnost) a podporovat je-
jich vzájemné předávání vědomostí 
a poznatků. musí přihlížet k etickým 
aspektům týkajícím se budoucích 
generací a k potenciálním sociálně-
ekonomickým dopadům a rovněž 
zvažovat hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví a ochrany životního 
prostředí. přístup „zdola nahoru“ 
musí od raných etap umožňovat 
významnou účast veřejnosti při 
analýzách a úvahách odborní-
ků. proces výběru lokality musí 
dotčeným, sousedním a tranzitním 
obcím umožňovat, aby vyjednávaly 
o oboustranně výhodném řešení. 
obzvláště vhodné mohou být dobro-
volné postupy zahrnující právo veta. 
plány územního rozvoje musí být 

o plánování a realizaci. je vhodné 
mít v regionu, kde byly vytipovány 
vhodné lokality, místní kontaktní 
skupiny, což usnadňuje informování 
veřejnosti, osvětu a organizování 
konzultací. 

... znalostí a chování 
účastníků procesu
je důležité, aby všechny zaintereso-
vané subjekty si byly vědomy svých 
povinností a odpovědnosti a aby 
účastníci procesu jak z dotčeného 
regionu, tak i na celostátní úrovni 
vzájemně spolupracovali ve snaze 
dosáhnout oboustranně odsouhlase-
ných řešení. velmi důležitá je důvěra 
k státním regulačním orgánům. 
dialog mezi obcemi a dialog mezi 
místními rozhodovacími orgány a 
manažery agentur s celostátní pů-
sobností vede ke zvýšení účinnosti 
programů. k řešení je možno dospět 
snadněji, jestliže místní účastníci 

jsou aktivně zapojeni do řešení 
problémů a/nebo se snaží zlepšit 
životní podmínky v obcích. důvěru 
je možno získat zvýšením životní 
úrovně obyvatel dotčených obcí, 
například díky rozvoji turistiky a lep-
šímu dopravnímu spojení s okolními 
regiony a s hlavním městem. místní 
obyvatelé také oceňují technická 
školení, která jim umožňují účastnit 
se monitorování stavu životního 
prostředí. ke zvyšování důvěry obcí 
přispívá i seznámení se s problema-
tikou jaderného sektoru a znalosti 
místních občanů, kteří pracují v exis-
tujících zařízeních a na stavbách 
nových zařízení.  ❙❙

Maďarsko   2006
regionální rozvoj a 
podpora obcí 
Případová studie 1: Role 
dohledu místních obyvatel a 
sdružení 
Případová studie 2: Důležitost 
důvěry pro získání souhlasu 
s výstavbou úložiště Bátaapáti 

Francie  2009
ÚLOŽIŠTĚ A 
DOTČENÉ REGIONY: 
SPOLEČNÉ PLÁNOVÁNÍ 
BUDOUCNOSTI
Případová studie: Územní rozvoj 
a potenciální výstavba úložiště v 
Meuse/Haute-Marne 

Španělsko  2005
INTERAkCE mEzI 
zAINTERESOVANýmI 
SUBjEkTY NA mÍSTNÍ A 
CELOSTÁTNÍ ÚROVNI   
Případová studie 1: Státní 
koncepce centrálního úložiště 
vyhořelého jaderného paliva 
Případová studie 2: Vyřazení 
z provozu jaderného reaktoru 
Vandellòs-1 

Německo  2004

NOVÁ STRATEGIE VýBĚRU 
LOkALITY PRO ÚLOŽIŠTĚ 
RADIOAkTIVNÍCh ODPADů 
Případová studie: Projekt 
úložiště vysokoaktivních odpadů 
a vyhořelého jaderného paliva 
v Gorlebenu a nový postup při 
výběru lokality 
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Pracovní semináře FSCPracovní semináře FSC
Kanada   2002

SOCIÁLNÍ hLEDISkA A 
VýVOjOVÉ mOŽNOSTI 
Případová studie 1: Sanace 
pozemků v Port Hope kontamino-
vaných nízkoaktivními radioakti-
vními látkami 
Případová studie 2: Federální 
legislativa: Zákon o vyhořelém 
jaderném palivu 

Belgie  2003
zÁjmY, hODNOTY A 
zNALOSTI V OBLASTI 
řÍzENÍ RIzIk 
Případová studie: Metodika 
partnerství s místními subjekty 
při řešení otázek zneškodňování 
nízkoaktivních odpadů a její 
uplatnění ve Fleurus-Farciennes, 
Mol a Dessel 

Finsko  2001
ETAPOVÉ ROzhODOVÁNÍ 
S ÚČASTÍ 
zAINTERESOVANýCh 
SUBjEkTů 
Případová studie: Vládní 
rozhodnutí o konečném úložišti 
vyhořelého jaderného paliva 
v Eurajoki 

pokud máte připomínky nebo dotazy 
k činnosti Fsc nebo byste si přáli 
získat materiály Fsc, obraťte se 
prosím na claudio pescatore ze 
sekretariátu nea radioactive Waste 
management committee, 
claudio.pescatore@oecd.org


