
Fórum o důvěře zainteresovaných subjektů (Forum on Stakeholder Confidence – FSC) je 
mezinárodní pracovní skupina v rámci Agentury pro jadernou energii OECD (OECD-NEA). 

FSC je především místem získávání nových poznatků. Usiluje o vytváření vzájemného dialogu 
zainteresovaných stran a vybudování trvalé důvěry k řešením týkajícím se zneškodňování 
radioaktivních odpadů. Zainteresovanými subjekty jsou jednotlivci, skupiny nebo instituce zajímající 
se o rozhodovací proces nebo hrající aktivní roli v některé jeho etapě. 
FSC pořádá v různých zemích pracovní semináře poskytující příležitost k přímé výměně názorů 
v atmosféře vzájem ného respektu a získávání nových vědomostí a poznatků. Pro účastníky 
z hostitelské země jsou tyto semináře příležitostí k prezentaci a analýze vlastních zkušeností 
v neutrálním prostředí, k získání zpětné vazby účastníků z jiných zemí a zaznamenání svých 
stanovisek. Delegáti z cizích zemí se seznámí s historií a praxí zneškodňování radioaktivních odpadů 
v hostitelské zemi. Všichni účastníci si rozšíří a prohloubí své poznatky o faktorech, které mají vliv 
na důvěru veřejnosti pokud jde o zneškodňování radioaktivních odpadů. Semináře jsou příležitostí 
k vytváření a posilování vzájemných vazeb mezi zainteresovanými stranami. 
Členové FSC, jmenovaní příslušnými vládami, reprezentují 16 zemí zabývajících se zneškodňováním 
radioaktivních odpadů: Belgii, Českou republiku, Dánsko, Finsko, Francii, Itálii, Japonsko, Kanadu, 
Maďarsko, Německo, Norsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, USA a Velkou Británii. 
Prostřednictvím FSC si jeho členové trvale rozšiřují vědomosti a znalosti, což jim umožňuje lépe 
plnit svoji řídící úlohu v otevřeném prostředí a podporovat kulturní změny ve svých organizacích a 
zemích. 

Pracovní semináře FSC v zúčastněných zemích 
Osvědčená praxe 
FSC pořádá pracovní semináře v sedmi zemích, 
jejichž města a obce se zajímají o zneškodňo-
vání radioaktivních odpadů. Každý seminář trvá 
obvykle dva a půl dne, z toho půl dne je věnová-
no návštěvě dotčené obce nebo lokality. V rámci 
uskutečněných seminářů se jejich účastníci mohli 
setkat a hovořit s představiteli místních samospráv 
a s občany, tj. se členy zastupitelstev, učiteli, ve-
doucími pracovníky místních podniků a sdružení 
a s místními členy pracovních skupin nebo part-
nerských organizací v oblasti zneškodňování radi-
oaktivních odpadů. V několika případech se díky 
semináři všechny zainteresované subjekty vůbec 
poprvé setkaly pod jednou střechou.  

Organizace
Téma každého semináře vždy úzce souvisí s nej-
novějším vývojem v dané zemi nebo lokalitě. Se-
minář začíná stručnými prezentacemi, po kterých 
následují diskuse v malých skupinách a po nich 
diskuse k hlavním bodům na plenárním zasedání. 

Členové FSC z hostitelské země pomáhají zajistit 
účast širokého okruhu zainteresovaných jednotliv-
ců a zástupců organizací, aby o projednávaných 
otázkách diskutovali i s účastníky z jiných zemí. 
Delegáti FSC z jiných zemí plní úlohu moderátorů 
a zpravodajů. Na závěr semináře pozvaní mezi-
národní experti mimo FSC (většinou výzkumní 
pracovníci) přednesou své úvahy o tom, z čeho 
je třeba se poučit a o zkušenostech získaných na 
semináři.

Účastníci 
Každého semináře se účastní 30 – 40 delegátů 
z různých zemí, včetně členů FSC a zaintereso-
vaných subjektů z příslušných zemí. Z pořádající 
země je přítomen stejný počet zainteresovaných 
subjektů, mezi něž patří pracovníci státní organi-
zace odpovědné za zneškodňování radioaktivních 
odpadů, zástupci místních samospráv a obcí, 
pracovníci dozorových a rozhodovacích orgánů, 
odborníci z oblasti výzkumu a vývoje a členové 
občanských sdružení.

   

PRACOVNÍ SEMINÁŘE FSC 
MOžNOST A ZPůSOB VZáJEMNéhO ZíSKáVáNí POZNATKů A 
ZKUŠENOSTí A USKUTEČňOVáNí DIAlOgU

Texty zpráv z předchozích seminářů a návštěv lokalit najdete na stránkách www.oecd-nea.org/fsc
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Příklady témat seminářů
Na sedmi dosud uskutečněných seminářích se pro-
jednával široký okruh otázek, např. etapové rozhodo-
vání (Finsko), lokální a celostátní hlediska při sanaci 
kontaminovaných lokalit (Kanada), metodika part-
nerství na lokální úrovni (Belgie), výběr lokality (Ně-

mecko), interakce mezi zainteresovanými subjekty 
na místní a celostátní úrovni (Španělsko), regionální 
rozvoj a podpora obcí (Maďarsko). Téma posledního 
semináře (Francie, 2009) bylo: „Úložiště a dotčené 
regiony: společné plánování budoucnosti“.

Prostřednictvím svých iniciativ Fórum o důvěře zainteresovaných subjektů (Fsc) 
v rámci nea PřisPívá k uPlatňování nového PřístuPu k rozhodování o zneškodňování 
radioaktivních odPadů. Pracovní semináře Fsc a návštěvy se ukázaly jako konstruktivní 
Prostředek PodPorující dialog na národní úrovni a Pomáhající Formulovat otázky, 
o kterých by si zainteresované subjekty Přály jednat. Fsc Projednává všechna 
navrhovaná témata v duchu otevřenosti a Považuje svoji činnost za službu zúčastněným 
zemím. Fsc nabízí své Pracovní semináře jako možnost a zPůsob vzájemného získávání 
Poznatků a zkušeností a uskutečňování dialogu. 

Dosavadní zkušenosti
Pracovní semináře FSC a návštěvy se ukázaly jako 
konstruktivní prostředek podporující dialog na národní 
úrovni a pomáhající formulovat otázky, o kterých by si 
zainteresované subjekty přály jednat. Neutrální platfor-
ma FSC umožňuje:
•  shromáždit všechny zainteresované subjekty z hosti-

telské země pod jednou střechou; 
•  pomoci novým účastníkům nebo těm, kdo nejsou čle-

ny žádné organizace, aby se mohli zapojit do tohoto 
procesu; 

•  přispět k iniciování nové etapy stávajícího procesu 
uvažování a výměny názorů; 

•  místním zainteresovaným subjektům setkat se s dele-
gáty z jiných zemí a vyměňovat si s nimi zkušeností; 

•  zaznamenat názory zainteresovaných subjektů 
všech typů.

Dokumentace a informovanost 
FSC provádí syntézu prezentací a diskusí a vydává 
souhrnné dokumenty, které jsou k dispozici na veřejných 
internetových stránkách FSC, kde je možno najít archiv 

názorů a stanovisek všech zainteresovaných subjektů. 
Všichni účastníci jsou průběžně informováni o vývoji na 
mezinárodní úrovni a o poznatcích, které je možno zís-
kat z pravidelných informací zveřejňovaných FSC.
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