
P ři rozhodování je obtížné vzít v úvahu všechny společenské hodnoty, které lidé považují za důležité. 
Například určitá cesta může vést k dosažení technické efektivnosti, ale zároveň se může ukázat jako 

nevhodná k dosažení podpory dotčených obcí, přičemž oba uvedené cíle jsou důležité. U dlouhodobých 
projektů se dokonce dominantní hodnoty mohou během času změnit. Tento leták vysvětluje, co Fórum 
o důvěře zainteresovaných subjektů (FSC) zjistilo o rozhodovacích procesech, které se vyznačují ma-
ximální snahou přihlížet k vzájemně si protiřečícím hodnotám, což pomáhá získat široký společenský 
souhlas a podporu. FSC zde uvádí principy a prvky rozhodovacího procesu a definuje akční cíle speci-
fické pro zneškodňování radioaktivních odpadů. V závěru je provedeno shrnutí faktorů důvěry zjištěných 
v průběhu dialogu v různých zemích.

Jaké požadavky vedou k použití etapového přístupu?
§ Rozhodování musí být transparentní a iterativní pro-
ces, umožňující flexibilitu pro přizpůsobení se kontextu-
álním změnám, např. použitím etapového přístupu, který 
poskytuje dostatek času pro vybudování kompetence a 
nestrannosti. 
§ Je nutno umožnit společné získávání vědomostí a po-

znatků, např. podporou interakcí mezi různými zaintere-
sovanými subjekty a odborníky. 
§ Je nutno umožnit zapojení veřejnosti do rozhodova-
cího procesu, např. podporou konstruktivní a kvalitní 
komunikace mezi lidmi s různými znalostmi, přesvědče-
ním, zájmy, hodnotami a světovými názory. 

Tři nejdůležitější elementy rozhodování 
§ Proces ― Postupy a plány pro rozhodování je nutno 
vypracovat tak, aby byly transparentní, iterativní, flexibilní 
a aby umožňovaly společné zapojení a společné získávání 
vědomostí a poznatků. 
§ Struktura ― Zúčastněným stranám musí být jasně sta-
noveny jejich role, povinnosti a odpovědnost, a musí být 
zřejmá jejich vzájemná provázanost. Musí existovat organi-
zace nebo orgán, který nese odpovědnost za rozhodovací 
proces a jeho efektivní průběh. 

§ Chování ― Jednotlivci i instituce působící v oblasti 
zneškodňování radioaktivních odpadů musí prokázat, že 
jsou jim vlastní základní hodnoty: respektování role ostat-
ních zúčastněných stran; kompetentnost a pevný postoj 
v otázkách souvisejících s jejich odborností; otevřenost, 
transparentnost a ochota zapojit do projednávání ostatní 
zúčastněné strany; schopnost zahájit dialog; ochota na-
slouchat různým obavám zainteresovaných subjektů a 
reagovat na ně. 

K dosažení řešení všeobecně považovaných za legitimní je nutno 
splnit osm akčních cílů:
§ uspořádat otevřenou diskusi o státní energetické kon-
cepci a o budoucnosti jaderné energetiky včetně zne-
škodňování radioaktivních odpadů;
§ dosáhnout toho, aby všechny zúčastněné strany chá-
paly, že současný status quo je nepřijatelný a že závaž-
ný problém je nutno řešit;
§ jasně definovat zúčastněné strany a cíle programu 
zneškodňování radioaktivních odpadů zabývajícího se 
zdroji, druhy a množstvím radioaktivních odpadů, které 
je nutno zneškodnit;
§ stanovit iterativní přístup, který by vedl k nalezení jak 
vhodného způsobu zneškodňování odpadů, tak i tech-
nicky vhodné lokality;

§ odsouhlasit a použít vhodnou a transparentní meto-
diku pro výběr jedné nebo několika lokalit, přijatelných 
z technického i politického hlediska; 
§ poskytnout platformu, kde by přestavitelé obcí mohli 
vyjádřit své obavy a problémy související s dosavadním 
vývojem a dostat odpovědi na své dotazy;
§ dojednat s dotčenými a sousedními obcemi způsoby 
jejich dohledu a balíčky poskytnutých výhod zaměřených 
na zvýšení jejich životní úrovně a zlepšení sociálně-eko 
§ nomické situace a vybudování zařízení, která by ob-
cím přinesla určitou přidanou hodnotu;
§ při implementaci rozhodnutí plně respektovat vzájem-
né dohody. 

Texty zpráv z předchozích seminářů a návštěv lokalit najdete na stránkách www.oecd-nea.org/rwm/fsc
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PrinCiPy, akční Cíle, faktory důvěry



Faktory důvěry identifikované na pracovních seminářích FSC
finSko (2001) Etapový způsob rozhodování se zapoje-
ním zainteresovaných subjektů; dobrovolná účast při vy-
hledávání vhodné lokality; oboustranně výhodná dohoda 
s dotčenými obcemi; místní kontaktní skupiny, které zpro-
středkovávají informování veřejnosti a osvětu a pomáhají 
organizovat konzultace; stanovení jasných cílů programu 
a jasné vymezení rolí zúčastněných institucí; důvěra ke 
státnímu regulačnímu orgánu; seznámení dotčených obcí 
s problematikou jaderné energetiky; právo veta dotčených 
obcí. 

kanada (2002) Na místní úrovni: Zapojení obcí a míst-
ních samospráv do hledání řešení; odhodlanost místních 
účastníků i zástupců státních orgánů a institucí dospět k 
vzájemně dohodnutým řešením; dojednání s dotčenými 
obcemi oboustranně výhodných řešení; jasné vymezení 
rolí jednotlivých zúčastněných stran; právo místních za-
stupitelstev nepokračovat v jednáních; dohled místních 
zastupitelstev nad plánováním a realizací; seznámení obcí 
s problematikou jaderné energetiky. Na státní (legislativní) 
úrovni: Zaměření na technické a současně i společenské 
aspekty; účast veřejnosti na celém procesu od jeho poměr-
ně raných etap; etické aspekty týkající se budoucích gene-
rací; finanční zatížení původců radioaktivních odpadů. 

BelGie (2003) Přístup „zdola nahoru“ s důrazem na účast 
obcí, kombinující analýzy a uvažování; příprava integrova-
ného návrhu projektu, který se skládá z projektu úložiště a 
z projektu přinášejícího dané lokalitě určitou přidanou hod-
notu v sociálně-ekonomickém smyslu a ve formě různých 
dalších výhod; vzájemné předávání vědomostí a poznatků 
mezi různými zainteresovanými subjekty a odborníky; dob-
rovolná účast při vyhledávání vhodné lokality; seznámení 
dotčených obcí s problematikou jaderné energetiky. 

něMeCko (2004) Umožnění účasti všech zainteresova-
ných subjektů (vláda, průmysl, veřejnost) a přihlížení k jejich 
názorům a stanoviskům; všeobecná shoda o vybudování 
úložiště; souhlas zainteresovaných subjektů s přijetím po-
vinností a odpovědnosti; snaha o spolupráci v případech, 
kdy po vzniku konfliktní situace je třeba obnovit důvěru klí-
čových zúčastněných stran; zprostředkování dohody třetí 
stranou, jestliže byla přerušena vzájemná komunikace. 

ŠPanělSko (2005) Náležitá pozornost potenciálním 
sociálně-ekonomickým dopadům na okolní obce a rovněž 
bezpečnosti a ochraně zdraví a ochraně životního prostře-
dí; aktivní role místních zastupitelstev a obcí – vypracování 
vlastních řešení za významné pomoci státních orgánů a 
navrhovatelů z průmyslu, a dohled nad jejich uplatňová-
ním. Na úrovni státu: Umožnění účasti dotčených, soused-
ních a tranzitních obcí v procesu výběru lokality pro cen-
trální zařízení pro zneškodňování radioaktivních odpadů; 
významná role obcí, v jejichž katastru má být zařízení de 
facto vybudováno. 

MaĎarSko (2006) Pravidelné poskytování informací 
dotčeným obcím prostřednictvím místních sdružení; dialog 
mezi obcemi; technická školení místních obyvatel, která 
jim umožní přímou účast na monitorování nakládání s ra-
dioaktivními odpady; zpracování plánů územního rozvoje 
s podporou dotčených obcí, průmyslu a široké veřejnosti; 
pravděpodobnost vytvoření nových pracovních míst pro 
místní obyvatele při výstavbě zařízení a jeho provozu; po-
kračující dlouholetý dialog mezi místními rozhodovacími 
orgány a manažery agentur s celostátní působností; zvý-
šení životní úrovně obyvatel dotčených obcí; perspektiva 
rozvoje turistiky a lepšího dopravního spojení s okolními 
regiony a s hlavním městem. 
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Zdroj: Chilvers, J.: Towards Analytic-
Deliberative Forms of Risk Governance 
in the UK? Reflecting on Learning on 
Radioactive Waste. Journal of Risk 
Research, Vol. 10., No. 2., 2007, p. 201.
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