STRATEGICKÝ PLÁN
spolku JADERNÍ VETERÁNI na období 2016 – 2018
Členská schůze spolku „Jaderní veteráni“ v souladu s čl. VII. odst. 1.c) stanov spolku
schvaluje tento tříletý Strategický plán spolku na období 2016 – 2018
V období následujících let 2016 – 2018 spolek „Jaderní veteráni“:
Vytvoří podmínky umožňující členům spolku naplnění poslání spolku, kterým je sdílení znalostí a
zkušeností svých členů a jejich šíření s cílem podpory jaderné energetiky, jejího rozvoje a stejně
tak všech oborů a disciplín s rozvojem mírového využívání jaderné energie spjatými, a to s
důrazem kladeným rovněž na ochranu životního prostředí. K tomu budou v rámci tříletého
Strategického plánu sloužit nástroje, jako zejména webové stránky spolku, uzavřená Memoranda
o spolupráci s vládními orgány, institucemi, úřady a agenturami, Akademií věd i dalšími
výzkumnými organizacemi, univerzitami, energetickými firmami a firmami působícími
v dodavatelských řetězcích pro jadernou energetiku, profesními svazy a sdruženími i nevládními
organizacemi a spolky, dále tištěné periodické či ad hoc informační materiály, vystupování na
setkáních, workshopech a konferencích a jejich organizování, vydávání stanovisek k aktuálním
otázkám jaderné energetiky a zapojení do mezinárodního hnutí jaderných veteránů.
K naplnění toho spolek:
1.

Vytvoří a bude provozovat webové stránky, na nichž:
1. bude informovat o svých stanoviscích k aktuálním dějům v oblasti jaderné energetiky a
mírového využívání jaderné energie,
2. bude vést seznam členů spolku s profesními charakteristikami,
3. bude informovat o významných počinech členů spolku podporujících základní účel spolku,
4. bude presentovat zprávy, články, publikace, referáty, analýzy, studie, a to jak uvolněné
jednotlivými členy, tak ty, které budou mít krycí statut spolku,
5. bude umožněno každému členovi vytvořit si vlastní stránku pro prezentaci svých názorů,
zkušeností a své práce,
přičemž tyto webové stránky budou koncipovány tak, aby zahrnuly všechny podklady a
dokumenty vytvořené jak členy, tak spolkem, v rámci dále popsaných aktivit.

2. Vytvoří nabídkový materiál pro potenciální odběratele služeb a prací z oborů pokrývajících
oblast jaderné energetiky a mírového využívání jaderné energie, které mohou být dodávány
spolkem (případně i jednotlivými členy na individuální bázi), a to jak formou marketingového
materiálu představujícího spolek a jeho schopnosti působící ve prospěch rozvoje jaderné
energetiky a její bezpečnosti, tak rovněž vytvořením seznamu odborníků – členů spolku –
s odbornými profily, případně s vytvořenými odbornými skupinami.
3. Bude pořádat a spolupodílet se na pořádání seminářů, přednášek, workshopů a konferencí a
jiných vzdělávacích a informačních akcí. V souvislosti s tím bude vytvářet a průběžně
rozšiřovat soubor textů, přednášek či presentací, které členové spolku budou moci veřejně
presentovat.
4. Dle finančních možností bude připravovat, vydávat a distribuovat publikace, brožury, letáky a
další materiály včetně dalších aktivit v oblasti práce s veřejností, a to zejména v oblasti jaderné
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bezpečnosti, hodnocení vlivu jaderné energetiky na životní prostředí a účinků ionizujícího
záření na živé organismy a prostředí.
5. Bude v aktuálních případech informovat orgány státní správy a příslušné orgány samosprávy,
vysoké školy, profesní organizace, svazy a další instituce; a to s cílem vydávat v případě
potřeby autoritou spolku podložená stanoviska.
6. Bude aktivně, a to buď na individuální bázi (s uvedením příslušnosti ke spolku), nebo pod
hlavičkou spolku (ve formě odsouhlaseného názoru a stanoviska – obvykle metodou per
rollam) spolupracovat se sdělovacími prostředky a médii.
7. Bude pokračovat a rozvíjet spolupráci s ČVUT v Praze, VUT v Brně, ZČU v Plzni, příp. dalšími
vzdělávacími institucemi, v transferu znalostí a zkušeností, jakož i v oblasti nových trendů
v energetice.
8. Bude pokračovat ve spolupráci s Mezinárodní unií veteránů jaderné energetiky a průmyslu
v Moskvě, intenzivně (i na bázi společných projektů a např. konferencí) rozvíjet spolupráci se
slovenskými jadernými veterány a vyvolá komunikaci v širší veteránské komunitě v dosud
nezapojených evropských zemích s cílem sjednocovat stanoviska k podpoře jaderné
energetiky.
9. Bude podporovat záštitou, a dle možností i materiálně a technicky, aktivity jednotlivých členů
směřující k šíření podpory jaderné energetiky – jako např. přednášky, publikace apod.
10. Připraví a v případě dostatečných finančních zdrojů bude realizovat presentační a
marketinkové předměty a doplňky jak pro členy spolku, tak pro vnější propagaci.
11. Připraví a po projednání uzavře Memoranda o spolupráci s Radou vlády pro VVI, TA ČR,
CzechInvest, AV ČR, MPO, MŽP, MŠMT, MF, SÚJB, SÚRO, SÚRAO, ČIŽP, případně dalšími
orgány státní správy a státními institucemi, ČVUT, VUT, ZČU a dalšími univerzitami a
vzdělávacími institucemi a spolky (CENEN …), ČEZ, EPH a dalšími významnými firmami
působícími ve službách a dodavatelských řetězcích pro jadernou energetiku (např. ÚJV,
ŠKODA JS, Vítkovice, Metrostav, Škoda Praha, Nuvia, Alvel, OTEnergy, TES, VUJE atd.) a jejich
sdruženími, aliancemi a klastry, svazy a profesními organizacemi (např. IA ČR, SP ČR, HK ČR,
SPS ČR, AK ČR, ČLK, KA ČR, …), i zde ještě neuvedenými subjekty – např. potenciálními
uchazeči o dodávky nových bloků jako např. AREVA, CGN, KEPCO, Rosatom, Westinghouse…
a samozřejmě nevládními občanskými organizacemi a subjekty – OBK apod., a to v souladu
s aktivitami specifikovanými v bodech 2., 3., 4., 5., 7. a 8.

V Praze dne 5. dubna 2016

za správnost: Jiří Marek, F.NV., v.r.
president spolku
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