USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 20. července 2020 č. 756
o závěrech 3. zasedání Stálého výboru pro výstavbu
nových jaderných zdrojů v České republice
Vláda
I.

bere na vědomí

1. závěry a úkoly ze zasedání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů
v České republice (dále jen „Stálý výbor“) ze dne 27. května 2020, obsažené v části III
materiálu čj. 819/20,
2. Zprávu o činnosti vládního zmocněnce pro jadernou energetiku a zprávu Stálého výboru
pro výstavbu nových jaderných zdrojů pro vládu ČR za rok 2019, obsaženou v části IV
materiálu čj. 819/20;
II. ukládá
1. předsedovi vlády
a) ve spolupráci s místopředsedou vlády, ministrem průmyslu a obchodu a ministrem
dopravy, místopředsedkyní vlády a ministryní financí, ministrem zahraničních věcí,
ministrem životního prostředí, ministryní pro místní rozvoj a vládním zmocněncem pro
jadernou energetiku v souladu se závěry z jednání pracovní skupiny Stálého výboru pro
jednání s Evropskou komisí neprodleně vytvořit podmínky k zajištění organizované,
jednotně řízené diplomatické a politické podpory přípravy projektu nových jaderných
zdrojů v České republice podle bodu 6.2 usnesení Stálého výboru z 27. května 2020,
obsaženém v části III materiálu čj. 819/20,
b) ve spolupráci s ministrem zahraničních věcí neprodleně zajistit pravidelné vyhodnocování
efektivity jednotně řízené diplomatické a politické podpory přípravy projektu nových
jaderných zdrojů, předpokládá se celková koordinace Úřadu vlády, přičemž ministerstvo
zahraničních věcí poskytne plnou součinnost, zejména vhodným instruováním
zastupitelských úřadů,
2. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy,
1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra a ministru zdravotnictví ve spolupráci
s ministryní pro místní rozvoj zajistit, bez dodatečných rozpočtových opatření, v rámci
stavebních úřadů a dotčených orgánů státní správy v povolování nových jaderných
zdrojů a v rámci připravované dohody o spolupráci státu s krajem Vysočina organizační
a personální opatření podle bodu 7.3 usnesení Stálého výboru z 27. května 2020,
obsaženém v části III materiálu čj. 819/20, a předložit vládě do 31. prosince 2020
informaci o plnění,

3. vládnímu zmocněnci pro jadernou energetiku ve spolupráci s místopředsedou vlády,
ministrem průmyslu a obchodu a ministrem dopravy do 30. listopadu 2020 zajistit
přípravu a finanční podporu odborného školení dotčených pracovníků dotčených orgánů
státní správy.
Provedou:
předseda vlády,
1. místopředseda vlády a ministr vnitra,
místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu
a ministr dopravy,
místopředsedkyně vlády a ministryně financí,
ministryně pro místní rozvoj,
ministři zahraničních věcí,
zdravotnictví,
životního prostředí,
vládní zmocněnec pro jadernou energetiku

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.
místopředsedkyně vlády a ministryně financí
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