
Úroveň a stadium kultury jaderné bezpečnosti ve 
společnosti Český svářečský ústav s.r.o. 

Naše společnost periodicky provádí vlastní interní hodnocení úrovně kultury jaderné bezpečnosti, a to 
formou interních auditů, přezkoumáním systému řízení společnosti a formou bodového vyhodnocení 
dotazníků mezi zaměstnanci společnosti.  
 

Český svářečský ústav s.r.o. (dále jen ČSÚ) zavedl metodiku hodnocení úrovně a stádia kultury jaderné 
bezpečnosti ve vazbě na požadavek Atomového zákona č.263/2016 Sb. a §13 Vyhl. Č. 408/2016 Sb. Zavedená 
metodika ČSÚ respektuje předpisy Státního úřadu pro jadernou bezpečnost zejm. Bezpečnostní návod SÚJB: 
BN-JB-1.1 a Technický dokument „Kultura bezpečnosti v jaderných zařízeních – Návod pro použití při 
zvyšování kultury bezpečnosti, překlad IAEA-TECDOC-1329, SÚJB, 12/2010“. Rovněž metodologie navazuje 
na požadavky sdílené dokumentace ČEZ, a.s. „ČEZ ME 1096 Monitorování, hodnocení a rozvíjení KB 
v jaderných aktivitách“. 
 

Úroveň vnímání kultury jaderné bezpečnosti ve společnosti Český svářečský ústav s.r.o. je velmi vysoká. 

Výsledek hodnocení je nejen u pracovníků Autorizované osoby AO 267 ale i všech pracovníků Českého 
svářečského ústavu s.r.o. vstupujících do procesů posuzování shody hodnocen úrovní  

> 98 %. 

Stádium kultury bezpečnosti bylo vyhodnoceno jako STADIUM 3  - Kultura jaderné bezpečnosti založená 
na neustálém zlepšování. Bezpečnost neustále zlepšujeme při respektování pravidel a předpisů a při plnění 
úkolů a cílů organizace. 

Dle stanovené metodologie je výsledná úroveň a stadium kultury jaderné bezpečnosti v ČSÚ na velmi 
vysoké úrovni, což je důkazem toho, že jsme vyhledávaným partnerem v oblasti jaderné energetiky. 

Problematika kultury a politiky bezpečnosti je známá zejména provozovatelům jaderných zařízení a 

dodavatelům v jejich obchodním řetězci. „Kultura bezpečnosti je soubor charakteristik a postojů jednotlivců 

a organizací, který určuje, že otázkám bezpečnosti jaderných elektráren, které mají prvořadou prioritu, bude 

věnována pozornost odůvodněná jejich významem.“  Dle požadavků vyhlášky SÚJB č. 408/2016, Sb. plní ČSÚ 

stanovenou povinnost hodnotit kulturu (jaderné) bezpečnosti jednou ročně a oznamovat výsledky 

hodnocení, a to přiměřeně i u dodavatelské sféry.  

Související dokumentované informace k této problematice jsou uloženy na ČSÚ. 

Kontakt: Ing. Markéta Lajczyková, Ph.D. marketa.lajczykova@csuostrava.eu  

V Ostravě dne 28.02.2023 
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