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NOVÁ DIVIZE JADERNÁ ENERGETIKA 

VZNIK 1.6. 2017 

 Soustředit útvary a činnosti související s využíváním jaderné energie  

(vazba na AZ a prováděcí vyhlášky) 

 

 Jedna „hlava“ jaderné energetiky – pozice CNO, vč. práv a odpovědnosti, 

soustředění činnosti stávajících i nových zdrojů  

 

 Pozn.: Některé činnosti, útvary a pracovní místa vykonávající činnosti 

související s využíváním jaderné energie zůstávají i nadále mimo přímou 

liniovou odpovědnosti ŘDJE (Personalistika, Nákup, Komunikace) 

 Vznik útvarů dedikovaných maticově k DJE (Personální podpora DJE, 

Útvar jaderná komunikace) 
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JADERNÁ KOMUNIKACE ČEZ 2017 

PODPORA JADERNÉ ENERGETIKY V ČR 
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 Hlavními motivátory podpory jádra jsou výhodnost výroby a čistota (ekologičnost) výroby 

 Proti stojí především problematika  konce palivového cyklu 

 Příklon populace k OZE, které jsou nyní nejpreferovanějším zdrojem výroby, se stabilizoval. 

 ETE hodnocena veřejností velmi dobře, zlepšila se i image EDU 
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MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE JE SE NEMĚNÍ 

MAXIMÁLNÍ OTEVŘENOST, PROAKTIVNOST (S VÝJIMKAMI) 

Př.: komunikace ETE v roce 2016 

 

Úkol V: rok 2011: 

Temelín = neviditelná elektrárna 

 

Strategie: maximální otevřenost . Zdánlivě paradoxní, vysoce efektivní, náročný a drahý 

postup.  

Provedení (2016):  

 118 tiskových zpráv – srovnatelné např. s Úřadem vlády 

 290 informací o provozu 

 9 tiskových konferencí a briefingů 

 desítky neformálních setkání s novináři 
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KOMUNIKAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI 

JÁDRO ČEZ 2017 

 Standardní agenda – odstávky, cvičení, investice … 

 Udržitelný rozvoj – „dobrý soused“ (CSR, zapojení zaměstnanců, ochrana 

životního prostředí …) 

 Rozvojové projekty v jaderné energetice (naplňování SEK, ale i např. 

horkovod ETE) 

 EIA EDU 

 LTO EDU 

 Agenda a novinky v oblasti havarijní připravenosti 



HLAVNÍ ARGUMENT PROTI JÁDRU – POUŽITÉ 
PALIVO 
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Q7) Prosím, jmenujte jeden hlavní argument, který podle Vás nejvíce hovoří VE PROSPĚCH výroby jaderné energie v ČR: Q9) Prosím, jmenujte jeden 

hlavní argument, který podle Vás nejvíce hovoří PROTI výrobě jaderné energie v ČR: (odpovídají všichni respondenti N=500) 

LEGENDA 

ARGUMENTY: 

PRO JÁDRO 

PROTI JÁDRU 



GLOBÁLNÍ KOMUNIKACE 

VÝCHODISKA SE MĚNÍ 

 Úřady a bezpečnostní složky už nemají „monopol na informace“. Už neexistují 

jen večerní zprávy a zítřejší noviny. Informace jsou zveřejňovány ve chvíli, kdy 

přicházejí.  

 Snažit se média ovládat, přikazovat, zakazovat … je kontraproduktivní.  

 Problémem v případě krize není prostor (kdokoliv s relevantní informací, nebo 

pokynem veřejnosti jej dostane), ale čas a forma sdělení.  

 Média absolutně nečekají na ověřené a relevantní informace. Opatřují si je 

aktivně z velkého množství zdrojů. 

 Média v důležitých případech informují on-line. Nepotřebují ucelené výstupy. 

 Komunikace je důležitou součástí dění a jednání, nesmí být brána jako 

„obtěžující přívažek“. Mluvčí musí být na místě, kde jsou média.  

 Mediální výstupy (vystoupení mluvčího) nemusí  být komplexní, ucelené. Naopak 

– mluvčí musí vystupovat i v případě, kdy má jen minimum informací. Cílem není 

informovat, ale usměrnit, obsadit mediální prostor, omezit spekulace…  
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GLOBÁLNÍ KOMUNIKACE 

VÝCHODISKA SE MĚNÍ 

 Šíření informací, vč. fotografií, videí a živých vstupů, je extrémně rychlé.  

 Některé útoky jsou určeny přímo pro média – útočníci o nich informují předem, 

nebo v průběhu útoku.  

 V některých případech sami útočníci pořizují záznamy.  

 Sociální sítě jsou velmi významným a relevantním informačním zdrojem. Přístup 

do nich má více než 50% populace. Média je intenzivně využívají.  

 Obviňování za vystupování v médiích (i opodstatněné) je nesmyslné a zhoršuje 

image.  
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