Záznam usnesení z jednání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů konaného
dne 27. března 2019 v Úřadu vlády ČR, Praha.
1. Dlouhodobá analýza rozvoje ES ČR, optimalizace jednotkových výkonů NJZ
SVVNJZ bere na vědomí informace o důvodech pro dlouhodobé analýzy rozvoje ES ČR a optimalizaci
jednotkových výkonů NJZ.
SVVNJZ ukládá:
1. 1 V rámci upřesnění SEK formulovat jednoznačné a konkrétní odpovědi na následující základní
otázky:
• stav energetické bilance v dotčených, převážně průmyslových regionech ČR po
předpokládaném odstavení uhelných bloků a EDU a jejich funkčnost v krizových stavech,
• optimalizace jednotkového výkonu bloků NJZ v dlouhodobém výhledu v kombinaci s
uvažováním principu elektroenergetické nezávislosti ČR,
• prezentace předpokladu skutečného, nikoliv deklarovaného vývoje elektroenergetiky v
okolních zemích,
• kvantifikace rizik evropského vývoje elektroenergetiky při předpokladu uplatnění ochrany
„národních zájmů“ v sousedních státech a rozhodujících státech EU.
Z : MPO, S: VZ
T: nejpozději do 30.11.2019 předložit konkrétní odpovědi na zadané dotazy. Na příštím jednání SVVNJZ
informovat o stavu prací.
2. Podmínky lokalit ETE a EDU
SVVNJZ bere na vědomí závěry analýzy výkonových variant a posouzení dopadů realizace různých
technologií v lokalitách ETE a EDU.
SVVNJZ ukládá:
2.1 Soustředit maximální kapacity a potřebné zdroje na přípravu realizace NJZ v lokalitě EDU a to
prioritně o výkonu do 1200 MW s možností rozšíření na 2400 MW.
2.2 Činnosti v lokalitě ETE řídit takovým způsobem, aby byla udržována možnost rychlé aktivace v
případě potřeby.
Z: VZ , S: MPO, MMR, MF
T: 12/2019
3. Harmonogram přípravy výstavby NJZ EDU
SVVNJZ ukládá:
3.1 Předložit informaci o plnění harmonogramu a řešení činností na kritické cestě
Z: VZ
T: příští jednání SVVNJZ
4. Investorský model a financování NJZ
SVVNJZ bere na vědomí závěry analýzy investorských modelů a způsobu financování NJZ.
SVVNJZ ukládá:
4.1 Zajistit kvalifikované právní a finančně ekonomické poradenství pro přípravu smlouvy a následná
jednání v EK.
Z: MPO a MF, S: VZ
T: neprodleně
Pozn: VZ zajistí seminář, pro členy SVVNJZ kteří projeví zájem, na téma varianty investorských modelů,
jejich hodnocení a souvisejících plných nákladů.
5. Způsob obchodního zajištění výstavby NJZ
SVVNJZ bere na vědomí informace o dosavadním postupu řešení ve věci způsobu obchodního zajištění
výstavby NJZ (výběr dodavatele). SVVNJZ ukládá:

5.1 Na základě zpracovaných podkladů a činnosti 4. pracovní skupiny SVJE navrhnout a zajistit další
postup.
Z: MMR, S: VZ, MV, MPO, investor ČEZ
T: 6/2019
6. Dodavatelský model NJZ
SVVNJZ bere na vědomí informace o možných dodavatelských modelech výstavby NJZ.
SVVNJZ ukládá:
6. 1 Informovat o postupu analýzy dodavatelského modelu v rámci expertního týmu.
Z: VZ
T: 12/2019
7. Jednání s orgány EK
SVVNJZ bere na vědomí informace o nutnosti zahájení jednání s Evropskou komisí ve věci veřejné
podpory a způsobu výběru dodavatele.
SVVNJZ ukládá:
7.1 Zajistit celkovou přípravu, koordinaci na straně ČR a zahájit jednání s příslušnými DG EK ve věci
veřejné podpory v rámci pre-notifikace, s následnou notifikací.
Z: MPO, S: VZ, ÚOHS, MF, MZV (stálé zastoupení ČR při EU), ÚV ČR, investor ČEZ.
7.2 V návaznosti na analýzy 4. pracovní skupiny a další výstupy od MV a MMR eventuálně zahájit
komunikaci s EK ve věci bezpečnostní výjimky a podat zprávu o vývoji jednání na příští jednání SVVNJZ.
Z: MMR, S: VZ, MV, MPO a investor ČEZ
7.3 K přípravě podkladů, nezbytných ekonomických analýz a jednání zajistit externí právní a
ekonomickou podporu.
Z: MPO a MF, S: VZ
T: 10/2019
7.4 Celkovým řízením jednání s Evropskou komisí je pověřen VZ (Vedení centrální společné databáze
informací, řízení jednotné strategie a jednotné argumentace vůči EK využívaná příslušnými
ministerstvy a úřady oprávněnými jednat v příslušné věci).
8. Opatření k vyvedení výkonu z NJZ, příprava transportních tras pro dopravu nadrozměrných a těžkých
komponent
SVVNJZ ukládá:
8.1 Pokračovat v přípravě opatření k vyvedení výkonu z NJZ a přípravě opatření na dopravních trasách
pro transport nadrozměrných a těžkých komponent.
8.2 Pravidelně informovat o postupu těchto činností.
Z: VZ
T: trvale
9. Licenční a povolovací proces NJZ
SVVNJZ bere na vědomí informace o rizicích povolovacích procesů a souvislostech s rekodifikací
stavebního zákona.
SVVNJZ ukládá:
9.1 Komplexně analyzovat s investorem stávající problémy, zpracovat zprávu s konkrétními návrhy a
postupem pro odstranění rizik stávajícího stavu. Zprávu předložit SVVNJZ.
Z: MMR
T: příští jednání SVVNJZ
9.2 V rámci rekodifikace stavebního práva zohlednit specifika NJZ.
Z: MMR S:MPO a investor ČEZ
T: předložit zprávu na příštím jednání SVVNJZ
9.3 Prověřit realizaci vytvoření speciálního zákona o výstavbě NJZ.

Z: MPO S: MMR a investor ČEZ
T: předložit zprávu na příštím jednání SVVNJZ

