
 

 

Usnesení z jednání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR 

(SVVNJZ),  
konaného dne 27. května 2020 

 
V pořadí projednávaných bodů podkladového materiálu: 

 
1.    SVVNJZ vzal na vědomí plnění úkolů z II. Zasedání SVVNJZ, UV č. 65/2020 a UV č. 478/2020 

v rozsahu Přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
2.    SVVNJZ vzal na vědomí stav plnění úkolů z usnesení vlády č. 478/2020, dle kterého bude předložen 

vládě do 30. června 2020 návrh rámcové smlouvy a prováděcí smlouvy pro 1. etapu projektu NJZ 
EDU II. SVVNJZ a na základě návrhu pana poslance Stanjury  
ukládá: 

2.1  Uspořádat seminář pro předsedy parlamentních stran cca týden před projednáváním smluv ve vládě. 
Účast za stát: A. Babiš, předseda vlády; K. Havlíček místopředseda vlády; J. Míl, zmocněnec vlády; 
D. Beneš, gen. řed. ČEZ. 
Program semináře:  

• rámcová smlouva stát - ČEZ,  
• prováděcí smlouva stát – ČEZ na 1. fázi projektu,  
• návrh zákona „O opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice (dle 

bodu 4 a 4.2 programu jednání III. SVVNJZ) včetně zajištění financování ze strany státu (dle 
bodu 5 programu jednání III. SVVNJZ). 

Z: VZ, MPO  
T: dle textu 
Hlasování:  
Pro schválení navrženého usnesení hlasovali všichni hlasující. Usnesení bylo přijato. 
 

3.    SVVNJZ projednal a vzal na vědomí informace o analýze výkonové dostupnosti a rizicích 
evropského vývoje elektroenergetiky, které vychází ze studií společností ČEPS a EY s tím, že 
výsledky analýz plně podporují zvolený postup řešení přijatý SVVNJZ 
a ukládá: 

3.1  Uspořádat seminář pro zástupce parlamentních stran zastoupených ve SVVNJZ a jimi přizvané 
experty (v počtu 1-2 pro každého zástupce parlamentní strany). Semináře se zúčastní rovněž autoři 
studií a experti obou společností (ČEPS a EY). 

  Z: VZ, MPO 
  T: do 30.6.2020 

Hlasování:  
Pro schválení navrženého usnesení hlasovali všichni hlasující. Usnesení bylo přijato. 

 
4.    SVVNJZ vzal na vědomí usnesení vlády č. 478 ze dne 27. dubna 2020, které ukládá MPO ve 

spolupráci s VZ předložit vládě do 30. června 2020 návrh zákona „O opatřeních k přechodu ČR na 
nízkouhlíkovou energetiku“. 

       Zároveň SVVNJZ vzal na vědomí podrobnou informaci nám. Neděly o připravovaném návrhu zákona 
„O opatřeních k přechodu ČR na nízkouhlíkovou energetiku". Bylo potvrzeno, že zrychlené 
projednávání zákona se týká pouze procesů při projednávání zákona vládou ČR. S ohledem na to, 
že návrh bude ve sněmovně projednáván standardní cestou podpořili členové výboru návrh pana 
poslance Z. Stanjury, aby na základě dohody z dnešního jednání byla vyvinuta maximální snaha 
všech ve výboru zastoupených politických stran k projednání a schválení zákona tak, aby mohl vyjít 
ve sbírce zákonů s účinností k 1.1.2021.  
SVVNJZ  ukládá: 

4.1  Bezodkladně po schválení vládou ČR předložit návrh zákona předsedovi Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky k dalšímu projednání. 

  Z: členové vlády  
  T: dle textu 

4.2  Rozšířit program semináře dle bodu 2.1, o předložení výpočtu prokazujícího formu přepočtu 
pozitivních či negativních efektů z rozdílu cen elektřiny vůči konečným spotřebitelům vlivem projektu 
NJZ. 

  Z: MPO, VZ  
  T: dle textu 

Hlasování:  
 Pro schválení navrženého usnesení, bodů 4.1 a 4.2, hlasovali všichni hlasující kromě jednoho, který 
se hlasování zdržel. Usnesení bylo přijato. 

 



 

 

5.    SVVNJZ projednal návrh financování výstavby NJZ EDU II předložený přizvaným náměstkem MF 
Ing. Karlem Tyllem. Po rozsáhlé diskusi jej vzal na vědomí s tím, že i zde s ohledem na 
dlouhodobost projektu přesahující několik volebních období bude vyvinuta maximální snaha 
projednat navržený model s předsedy politických stran, tak aby bylo dosaženo maximální politické 
shody. 

5.1  SVVNJZ vzal na vědomí informaci o financování výstavby NJZ EDU II. 
Hlasování:  
Pro schválení navrženého usnesení hlasovali všichni hlasující. Usnesení bylo přijato. 

 
6.    SVVNJZ vzal na vědomí informace o dosavadním postupu jednání s Evropskou komisí  
       a ukládá: 
6.1  Informovat o stavu jednání s Evropskou komisí a dalších krocích.   

Z: MPO, S: VZ 
T: příští jednání SVVNJZ 

6.2  V souladu se závěry z jednání „Pracovní skupiny č. 5 pro jednání s EK“ vytvořit podmínky k zajištění 
organizované, jednotně řízené diplomatické a politické podpory přípravy projektu NJZ v ČR, a to 
formou poskytnutí, za ČR zkoordinovaných, potřebných informací a instrukcí stálému zastoupení ČR 
u EK a zastupitelským úřadům ČR v jednotlivých členských zemích EU. Zároveň i zajištění 
organizované a jednotně řízené komunikační podpory projektu ze strany představitelů vládních 
resortů vůči jejich rezortním partnerům v zemích EU. Zároveň, v případech, kde to bude z hlediska 
interních pravidel EK možné, je předpokládána aktivní účast ČEZ při jednáních s orgány EK. 
Z: Úřad vlády (státní tajemnice pro evropské záležitosti) 
S: MZV, MPO, MF, MŽP, MMR, VZ, ČEZ 
T: neprodleně 

6.3  Zajistit pravidelné vyhodnocování efektivity jednotně řízené diplomatické a politické podpory přípravy 
projektu NJZ včetně dokladování závěrů z uskutečněných setkání a uplatňované argumentace. 
Pravidelné měsíční zprávy předávat místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a VZ. 
Z: Úřad vlády (státní tajemnice pro evropské záležitosti) ve spolupráci s MZV                                                      

T: trvale 
Hlasování:  
Pro schválení navrženého usnesení, bodů 6.1, 6.2, a 6.3, hlasovali všichni hlasující. Usnesení bylo 
přijato. 
 

7.    SVVNJZ vzal na vědomí informaci o současném stavu v oblasti povolování NJZ EDU II. S ohledem 
na omluvenou nepřítomnost MMR nebyla navržená usnesení k bodům 7.1 a 7.2 ve věci zajištění 
trvalé kontroly postupu povolovacího řízení projednávána.  

       SVVNJZ vzal na vědomí informaci místopředsedy vlády K. Havlíčka o stavu projednání novely 
zákona č. 416/2009 zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a 
infrastruktury elektronických komunikací + změny více než 20 dalších zákonů, která je současně 
projednávána v Poslanecké sněmovně. V této souvislosti vzal na vědomí i materiál zaslaný MMR 
dodatečně před dnešním jednáním.  

       SVVNJZ vzal na vědomí materiál „Analýza lidských zdrojů pro povolování nových jaderných zdrojů“ 
(příloha č. 3 podkladového materiálu). S ohledem na zcela klíčovou roli státu a samospráv při 
povolovacím řízení a nezbytnost zajistit jiný způsob organizace práce a vztahů tak aby byly 
naplňovány zákonem dané lhůty, schválil SVVNJZ opatření navržená vládním zmocněncem pro 
jadernou energetiku a ukládá: 

7.3  Resortům, v jejichž působnosti jsou dotčené Stavební úřady (SU) a dotčené orgány státní správy 
(DOSS) v povolování NJZ a v rámci připravované Dohody o spolupráci státu s krajem Vysočina bez 
dodatečných rozpočtových opatření, zajistit: 

• Organizační a personální opatření a jmenovitou zodpovědnost osob za povolovací procesy 
NJZ v příslušných DOSS,  

• Udělení dostatečných manažerských pravomocí těmto zaměstnancům, a to jak pro interní 
jednání, tak i pro externí jednání s třetími stranami, v neposlední řadě i zajistit přímý přístup 
k vedení příslušného DOSS, 

• Zamezit zatěžování těchto zaměstnanců jinými úkoly v rámci organizace a personální 
stabilitu pro celé období přípravy a výstavby NJZ,  

• Dostatečnou odbornou kvalifikaci a potřebné personální posilování v závislosti na postupu 
povolovacího procesu NJZ. 

Z: MPO, MMR, MZ, MV 
T: informovat na příštím jednání SVVNJZ 

7.4  Zajistit přípravu odborného školení dotčených pracovníků DOSS. 
Z: VZ, MPO, VUT, ČVUT, ZČU,  
T: 30. 11. 2020 



 

 

7.5  Zajistit finanční podporu pro tato školení z programů MŠMT. 
Z: MŠMT, MPO, VUT, ČVUT, ZČU, VZ,  
T: do 30. 11. 2020 

        Předsedkyně SÚJB požádala, aby problematika SÚJB byla řešena samostatně. 
Hlasování:  
Pro schválení navrženého usnesení, bodů 7.3, 7.4 a 7.5, hlasovali všichni hlasující. Usnesení bylo 
přijato. 
 

8.    SVVVNJZ vzal na vědomí informaci gen. řed. ČEZ D. Beneše o dodavatelském modelu, výběrovém 
řízení dodavatele NJZ a klíčových termínech dalšího postupu (příloha č. 5 podkladového materiálu), 
kde zdůraznil: 

• Dodavatelský systém EPC Flexi, který umožňuje vyloučit potenciální subdodavatele 
z bezpečnostních důvodů 

• HMG výběrového řízení, který předpokládá výběr hlavního dodavatele do 12/2022 a podpis 
kontraktu následně po tomto datu, s tím že indikovaný termín 06/2024 je jako nejzazší a 
společnost vyvine maximální snahu uzavřít smlouvy ještě před 06/2023. 

• Stav postupu projednání bezpečnostní výjimky dle ustanovení § 29, písm. a), ZZVZ 
       V diskuzi členové SVVNJZ požádali o další informace k dodavatelskému modelu a uplatňování 

bezpečnostních zájmů ČR. 
8.1  SVVNJZ vzal na vědomí informaci o dodavatelském modelu s tím, že další požadované informace 

týkající se dodavatelského modelu a uplatňování bezpečnostních zájmů ČR budou poskytnuty 
v rámci speciálního semináře pro zástupce parlamentních stran zastoupených ve SVVNJZ. 
Hlasování:  
Pro schválení navrženého usnesení hlasovali všichni hlasující. Usnesení bylo přijato. 

 
        Před projednáváním bodu 9 odešli: pánové D. Beneš, Z. Stanjura. V průběhu projednávání bodu 9. 

odešel pan P. Bělobrádek.     
 
9.   SVVNJZ vzal na vědomí informace o dosavadním postupu využitelnosti malých modulárních reaktorů 

v ČR. 
 SVVNJZ projednal následující navržené body usnesení: 
9.1  Pokračovat v přípravě SMR v ČR a aktivně spolupracovat s hlavními dodavateli malých modulárních 

reaktorů, tak aby ČR byla připravena na jejich případnou instalaci v lokalitě ETE a v 
Moravskoslezském kraji. 
Z: VZ ve spolupráci s MPO 
T: Další informace v 04/2021 

9.2  Zapracovat využití SMR do aktualizace ASEK. 
Z: MPO 
T: 12/2020 

9.3  Projednat možnost využití SMR v ČR s EK v rámci notifikace NJZ EDU. 
Z: MPO ve spolupráci s VZ 
T: 12/2020 
Z důvodu neuzavřené diskuse a nejednoznačnému stanovisku zúčastněných k dalším navrženým 
bodům usnesení 9.4 a 9. 5 byly všechny body usnesení 9.1 až 9.5 staženy z programu jednání a 
nebylo o nich hlasováno. 

 
 10.  SVVNJZ schválil předloženou zprávu o činnosti SVVNJZ a VZ za rok 2019  
       a ukládá: 
10.1Předložit zprávu o činnosti SVVNJZ za rok 2019 jednání vlády ČR. 

Z: MPO 
T: 30. 6. 2020 
Hlasování:  
Pro schválení navrženého usnesení hlasovali všichni hlasující. Usnesení bylo přijato. 
 
 
Zapsal: 
Vojtěch Michalec 
člen týmu zmocněnce vlády pro JE,  
předseda technicko investiční pracovní skupiny Stálého výboru pro výstavbu NJZ 
 
 
 
 



 

 

Jednání SVVNJZ se zúčastnili: 
Předseda: Ing. Andrej Babiš, předseda vlády ČR (vzdálený přístup) 
Místopředseda: Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, ministr průmyslu a obchodu (vzdálený 
přístup) 
Výkonný místopředseda: Ing. Jaroslav Míl, MBA, vládní zmocněnec pro jadernou energetiku 
MVDr. Pavel Bělobrádek, poslanec (KDU-ČSL) 
Mgr. Petr Gazdík, poslanec (STAN) 
Ing. Pavel Kováčik, poslanec (KSČM) 
Mgr. Helena Langšádlová, poslankyně (TOP 09) 
Ing. Zbyněk Stanjura, poslanec (ODS) 
Ing. Petr Třešňák, poslanec (Piráti) 
Ing. Dana Drábová, Ph.D., předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
Mgr. Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské záležitosti a náměstkyně pro řízení Sekce pro 
evropské záležitosti, Úřad vlády ČR (vzdálený přístup) 
Mgr. Ondřej Landa, náměstek sekce právní a majetku státu, ministerstvo financí 
Ing. et. Ing René Neděla, náměstek pro řízení sekce energetiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Ing. Otakar Hora, CSc., předseda dozorčí rady ČEZ, a.s. 
Ing. Daniel Beneš, MBA, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a.s. 
Ing. Jaroslav Ungerman, CSc., oddělení poradců a analýz, Úřad vlády 
 
Omluveni: 
Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra 
Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí 
Ing. Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj 
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., ministryně financí 
Mgr. Tomáš Petříček, M.A., Ph.D., ministr zahraničních věcí 
Ing. Radim Fiala, poslanec (SPD) 
  
Jednání opustili v jeho průběhu následující členové SVVNJZ: 
pánové D. Beneš a Z. Stanjura před projednáváním bodu 9, 
v průběhu projednávání bodu č. 9, pan P. Bělobrádek 

      
 
Hosté: 
Karel Tyll, náměstek ministryně financí 
Pavel Cyrani, místopředseda představenstva ČEZ 
Jakub Kulhánek, ministerstvo vnitra  
Václav Bartuška, zvláštní velvyslanec ČR pro otázky energetické bezpečnosti 

 


