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III. 

Usnesení z jednání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR (SVVNJZ) 
konaného dne 13. listopadu 2019 

 
Usnesení: 
 
SVVNJZ projednal a vzal na vědomí informace o postupu, termínech a rizicích povolovacího procesu 
výstavby NJZ a ukládá: 
1.1 Informovat o dalším postupu povolovacího procesu NJZ EDU II jednání SVVNJZ. 

Z: ČEZ, S: VZ 
T: příští jednání SVVNJZ       
Hlasování:  
Pro schválení hlasovalo všech 21 hlasujících. Usnesení bylo přijato. 

 
SVVNJZ projednal a vzal na vědomí informace o plnění úkolů v oblasti povolovacího procesu NJZ a ukládá: 
2.1 Zajistit schválení konkrétních legislativních změn navržených v rámci analýzy aktuálních rizik 

souvisejících s povolováním jaderných zařízení uvedených v příloze 3 – část plnění úkolu 8 a), 
(Konkrétní návrhy a postupy pro odstranění rizik stávajícího stavu při povolování nových jaderných 
zdrojů). 
Z: ÚV S: MD, MPO, MMR  
T: 31. 12. 2019 

2.2 Zajistit řešení problematiky vyplývající z aplikace českých zákonných norem na jaderný ostrov NJZ. 
Z: MPO, S: MMR, MD  
T: 30. 06. 2020, předložit průběžnou informaci o plnění  

2.3 V návaznosti na další postup rekodifikace a přípravu paragrafového znění nového stavebního zákona 
zajistit uplatnění předložených návrhů a jejich zapracování do připravované legislativy, viz příloha 3 
– část plnění úkolu 8 b), (Návaznost rekodifikace stavebního práva) 
Z: MMR, S: MPO 
T: 31. 12. 2020, informaci o postupu řešení předložit na příští jednání 
Hlasování:  
Pro schválení bodů 2.1, 2.2 a 2.3 hlasovalo 19 hlasujících. Hlasování se nezúčastnili 2 členové. 
Usnesení bylo přijato. 

        
SVVNJZ vzal na vědomí informace o dosavadním postupu přípravy formy výběru dodavatele 
a souvislostech se zajištěním bezpečnostních zájmů státu, které vláda projedná na jednání 18. 11. 2019 
a ukládá: 
3.1 Na základě vládou ČR definovaných bezpečnostních zájmů investor EDU II zpracuje analýzu, která 

doloží, zda investor je schopen zajistit bezpečnostní zájmy státu v rámci zadávacího řízení podle 
zákona o zadávání veřejných zakázek nebo tuto možnost jednoznačně vyloučí. 
Z: ČEZ 
T: 29. 2. 2020        
Hlasování:  
Pro schválení hlasovalo všech 21 hlasujících. Usnesení bylo přijato. 

 
SVVNJZ bere na vědomí informace ČEZ o možných dodavatelských modelech výstavby NJZ EDU II, dalším 
postupu a ukládá: 
4.1 Předložit pro informaci finální návrh dodavatelském modelu na příští jednání SVVNJZ.  

Z: ČEZ, S: VZ 
T: 31. 3. 2020     
Hlasování:  
Pro schválení hlasovalo všech 20 hlasujících. Usnesení bylo přijato. 
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SVVNJZ bere na vědomí informace o současném vývoji v oblasti vývoje malých modulárních reaktorů 
a ukládá: 
4.2 Předložit informaci o stavu analýzy možností v oblasti vývoje malých modulárních reaktorů spolu 

s návrhem dalšího postupu v rámci přípravy výstavby NJZ na příští jednání SVVNJZ.    
Z: ČEZ, S: VZ 
T: 31. 3. 2020     
Hlasování:  
Pro schválení hlasovalo všech 20 hlasujících. Usnesení bylo přijato. 

 
SVVNJZ bere na vědomí informace o plnění úkolů v oblasti analýz výkonové dostupnosti a ukládá:  
5.1 Dokončit úkoly formulované SVVNJZ 27. 3. 2013 týkající se optimalizace výkonů NJZ a rizik evropského 

vývoje elektroenergetiky při uplatnění principu „národních zájmů“. 
Z: MPO, S: VZ 
T: nejpozději do 31. 12. 2019    
Hlasování:  
Pro schválení hlasovalo všech 20 hlasujících. Usnesení bylo přijato. 

5.2 Zajistit implementaci analýz výkonové dostupnosti do státní energetické politiky, SEK a souvisejících 
dokumentů včetně přípravy podkladových materiálů a následných jednání s EK ve věci veřejné 
podpory NJZ v lokalitě EDU. 
Z: MPO 
T: nejpozději do 31. 12. 2019      
Hlasování:  
Pro schválení hlasovalo všech 20 hlasujících. Usnesení bylo přijato. 

 
SVVNJZ schvaluje informaci o přípravě jednání s EK a uděluje VZ mandát k projednání těchto témat s EK 
a ukládá: 
6.1 Předložit návrh nabídkového řízení na nové výrobní kapacity nízkouhlíkového zdroje základního 

zatížení na území ČR podle §16 EZ zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon). 
Z: MPO, S: VZ 
T: 31. 3. 2020        
Hlasování:  
Pro schválení hlasovalo všech 20 hlasujících. Usnesení bylo přijato. 

 
SVVNJZ schvaluje informace o přípravě smluvního uspořádání mezi státem a ČEZ, s tím, že detailní 
informace budou samostatně projednány na úrovni premiéra p. Babiše, vicepremiéra p. Havlíčka, 
generálního ředitele ČEZ p. Beneše a vládního zmocněnce p. Míla a ukládá: 
7.1 Dokončit prováděcí smlouvu pro 1. fázi projektu NJZ EDU. 

Z: VZ, ČEZ 
T: 31. 12. 2019 

7.2 Určit harmonogram a proces schvalování na straně státu a zahájit přípravu podpisu obou smluv. 
Z: Úřad vlády, S: MPO, VZ 
T: 31. 12. 2019 
Hlasování:  
Pro schválení bodu 7.1 a 7.2 hlasovalo všech 19 hlasujících. Usnesení bylo přijato. 

 
SVVNJZ bere na vědomí informace o stavu zajištění kvalifikovaného právního a finančně ekonomického 
poradenství a ukládá: 
8.1 Dokončit zajištění kvalifikovaného právního a finančně ekonomického poradenství. 

Z: MPO 
T: neprodleně         
Hlasování:  
Pro schválení hlasovalo všech 19 hlasujících. Usnesení bylo přijato. 
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SVVNJZ bere na vědomí informace o harmonogramu přípravy výstavby NJZ v EDU  
a ukládá: 
 
9.1 Předložit informaci o plnění harmonogramu a řešení činností na kritické cestě. 

Z: VZ 
T: příští jednání SVVNJZ       
Hlasování:  
Pro schválení hlasovalo všech 19 hlasujících. Usnesení bylo přijato. 

 
SVVNJZ schvaluje informace o stavu přípravy vyvedení výkonu z lokalit NJZ a přípravě opatření na 
transportních trasách NTK a ukládá: 
10.1 Pokračovat v přípravě opatření k vyvedení výkonu z NJZ a přípravě opatření na dopravních trasách 

pro transport nadrozměrných a těžkých komponent a informovat  
o postupu těchto činností. 
Z: VZ 
T: Informovat dle potřeby 
Hlasování:  
Pro schválení hlasovalo všech 19 hlasujících. Usnesení bylo přijato. 

 
SVVNJZ schvaluje informace o plnění úkolu v oblasti zajištění personálních kapacit  
a soustředění vysoce kvalifikovaných lidí na projekt NJZ a ukládá: 
11.1 Zajistit aktualizaci zpracovaného materiálu „ Analýza lidských zdrojů pro povolování nových 

jaderných zdrojů“ a zpracovat materiál pro jednání SVVNJZ s návrhy opatření. 
Z: MPO, S: MMR 
T: Příští jednání SVVNJZ       
Hlasování:  
Pro schválení hlasovalo všech 19 hlasujících. Usnesení bylo přijato.  
 

Jednání SVVNJZ se zúčastnili: 
Předseda: Ing. Andrej Babiš, předseda vlády ČR 
Místopředseda: Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, ministr průmyslu a obchodu 
Výkonný místopředseda: Ing. Jaroslav Míl, MBA, vládní zmocněnec pro jadernou energetiku 
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 
MVDr. Pavel Bělobrádek, poslanec (KDU-ČSL) 
Ing. Radim Fiala, poslanec (SPD) 
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 
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 
JUDr. Martin Smolek, na základě plné moci vystavené Mgr. T. Petříčkem, M.A., Ph.D. 
Omluveni: 
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Mgr. Tomáš Petříček, M. A., Ph.D., ministr zahraničních věcí 
Jednání opustili v jeho průběhu následující členové SVVNJZ: 
místopředseda vlády a ministr vnitra, Jan Hamáček - v průběhu projednávání bodu č. 4 
ministr životního prostředí, Mgr. Richard Brabec - v průběhu projednávání bodu č. 7 
nám. ministra zahraničních věcí, JUDr. Martin Smolek - v průběhu projednávání bodu č. 10 


