Zápis z jednání
Komise Rady Kraje Vysočina
pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany
č. 2/2018 konaného dne 27. 8. 2018
Přítomni:
1. Bašta Miroslav

8. Jonáš Vítězslav

2. Běhounek Jiří (předseda)

9. Kadlec Zdeněk

3. Franěk Pavel

10. Murárik Jan

4. Horký Richard

11. Pacal Pavel

5. Hošek Radim

12. Štěpanovský Miloš

6. Hyský Martin

13. Vystrčil Miloš

7. John Aleš

14. Zahradníček Josef

Nepřítomni (omluveni):
1. Herbrych Josef

4. Svoboda Václav

2. Janata Pavel

5. Třetina Tomáš

3. Měrka Vladimír

6. Uhlíř Martin
7. Vojta Milan

Hosté:
1. Petr Závodský, ČEZ, ředitel útvaru výstavby jaderných elektráren

Program jednání:

1. Zahájení;
2. Diskuse k aktuální situaci;
3. Závěr.
1. Zahájení
Jiří Běhounek, předseda Komise přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných
členů konstatoval, že je Komise usnášeníschopná.
Předseda přednesl návrh programu jednání, který byl všemi přítomnými schválen.
Všem členům komise bylo s předstihem zasláno Usnesení Vlády České republiky ze dne 22. 6.
2018 č. 415 k závěrům a úkolů z 9. zasedání Stálého výboru pro jadernou energetiku a k roční
zprávě Stálého výboru pro jadernou energetiku za rok 2017. Členové komise se seznámili
s obsahem tohoto Usnesení.
Pan Vítězslav Jonáš dal všem členům Komise k dispozici aktuální číslo Zpravodaje SÚRAO
(správy úložišť radioaktivních odpadů).
Pan hejtman dále zkontroloval plnění úkolů, které vyplynuly z minulého jednání Komise.

Dále uvedl, že dnešní jednání bylo svoláno na základě změn ve Vládě a MPO. Z úrovně Vlády ČR
dosud stále nedošlo k finálnímu rozhodnutí. Po vládních prázdninách iniciuje schůzku s paní
ministryní MPO a panem předsedou vlády.
Pan Jonáš informoval o telefonickém jednání s panem premiérem a následné korespondenční
nabídce spolupráce s panem Tomášem Hünerem.
Paní ministryně Nováková sestavuje tým, a přestože sdělila, že dostavba je prioritní úkol, tak
rozhodnutí se posouvá do konce roku.
Uvedl, že znovotevíráním a připomínkováním energetické koncepce a novými diskusemi se ztratí
práce za posledních 10 let.
V současné době probíhají jednání nově vzniklé České jaderné asociace, z které bohužel
vycházejí informace, že Dukovany nejsou dostatečně připraveny pro výstavbu (dostatek chladící
vody, nevykoupené pozemky, komplikace při projednávání EIA a přepravy nadrozměrných nákladů
na EDU, atd.). Tyto informace se dostávají přímo k paní ministryni MPO, proto na to musíme
razantně reagovat a vyvrátit tyto pomluvy a nepravdy.
Pan Závodský doplnil, že MMR a MF diskutují o tom, zda revokovat usnesení vlády k dostavbě
JEDU. Pokud se bude odsouvat rozhodnutí, tak je to šance pro lobby plynových elektráren.
Pan John uvedl, že by se neměla připustit další diskuse o:
 Státní energetické koncepce
 o „české cestě“, výstavby
 o výstavbě v Temelíně – není připravena distribuční síť, ohrožení el bezpečnosti ČR
Ano rozhodnutí o hlubinném úložišti Skalka.
Pan Jonáš dále informoval, že náměstkem pro řízení Sekce surovin a energetiky ministryně MPO
byl jmenován Ing. et Ing. René Neděla, , nyní skládá tým a pan Ján Štuller zůstává zmocněncem
pro jadernou energetiku v ČR.. Ustanovení schopného týmu na MPO vezme čas, tzn. nastává opět
ohrožení plnění vládních úkolů a ostatních úkolů z NAP JE.
Pan Jonáš na doporučení některých lidí vyzval osobně pana premiéra, aby převzal vedení
vládního Stálého výboru pro jadernou energetiku, což k akceschopnosti tohoto výboru je nyní
nutností, a aby společně s paní ministryní Novákovou navštívil náš region a JE Dukovany. Pan
premiér na tuto výzvu reagoval kladně.
Pan Jonáš požádal pana hejtmana, aby svým jménem Kraje Vysočina bylo zasláno oficiální
pozvání panu premiérovi, panu ministru Hamáčkovi, paní ministryni Novákové a dalším na
projednání problematiky dostavby JEDU. Členové Komise tento návrh podpořili a jménem Kraje
Vysočina bude odesláno oficiální pozvání – zajistí hejtman Kraje Vysočina.
Rozvinula se rozsáhlá diskuse, jak by měla tato pracovní schůzka probíhat. Na setkání s panem
premiérem a dalšími pozvanými představiteli budou pozváni všichni členové Komise Rady Kraje
Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany. Nejprve by proběhlo pracovní
jednání v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě, a poté by byla nabídnuta prohlídka v Jaderné elektrárně
Dukovany.
Členové Komise také využijí svých dalších kontaktů na podporu výstavby, např. Richard Horký
při jednání s Vladimírem Dlouhým, předsedou Hospodářské komory, dále kontakty přes Svaz
průmyslu a stavebnictví, pan hejtman v této věci požádá o schůzku pana prezidenta, apod.
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Pan Zahradníček upozornil na možnost změny vstřícného přístupu obyvatel v lokalitě Dukovany
po volbách.
Pan Jonáš dále otevřel diskusi k tématu hlubinného úložiště a jak řešit hlubinné skladování,
na radě navržena lokalita Skalka (využití prodloužení skladování vyhořelého paliva skladiště
Skalka), v tuto chvíli probíhá odborná analýza. Členové Komise v rámci diskuse doporučili podpořit
prodloužení skladování v lokalitě Skalka.
Pan Závodský informoval členy Komise, že další zasedání Stálého výboru pro energetiku
proběhne pravděpodobně 6. 9. 2018.
Pan Kadlec přenesl informace z jednání s MPO – ozvali se ohledně toho, jestli jsme jako Kraj
připraveni na rozsáhlost správního řízení – týká se to následujících resortních odborů krajského
úřadu: ODSH, OŽPZ, OÚPSŘ – cca 3 lidi navíc celkově pro tyto odbory, posílení autoprovozu –
víc požadavků asi nebude.
Pan Jonáš informoval, že 17. 9. 2018 proběhne setkání s Jadernou aliancí v Dukovanech, dále 4.
10. 2018 Ros atom a Konference v Brně o jádru 2. 10. 2018.
Jiří Běhounek upozornil, že pokud by měl někdo z členů Komise jakoukoliv aktuální informaci, tak ji
bude sdělovat všem členům komise – a to prostřednictvím rozeslání emailů všem členům Komise.
Zápis z jednání Komise bude rozeslán všem členům k připomínkování.

2. Závěr
Jiří Běhounek, předseda Komise, poděkoval všem přítomným a ukončil jednání.
Termín příštího zasedání bude stanoven operativně dle dalšího aktuálního vývoje.

MUDr. Jiří Běhounek
předseda Komise Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany

Zpracovali a zapsali: Kateřina Svobodová a Radim Hošek.
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