Zápis z jednání
Komise Rady Kraje Vysočina
pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany
č. 3/2018 konaného dne 17. 12. 2018
Přítomni:
1. Miroslav Bašta

8. Pavel Janata

2. Jiří Běhounek (předseda)

9. Vítězslav Jonáš

3. Pavel Franěk

10. Zdeněk Kadlec (stálý host)

4. Josef Herbrych

11. Jan Murárik (tajemník)

5. Richard Horký

12. Miloš Štěpanovský

6. Radim Hošek (druhý tajemník)

13. Martin Uhlíř

7. Martin Hyský

14. Josef Zahradníček

Nepřítomni (omluveni):
Aleš John

5. Tomáš Třetina

2. Vladimír Měrka

6. Milan Vojta

3. Pavel Pacal

7. Miloš Vystrčil

4. Václav Svoboda
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.
2. Diskuse k aktuální situaci
Členové Komise obdrželi emailem zároveň s pozvánkou pro informaci odpověď pana premiéra
Andreje Babiše paní senátorce Haně Žákové ve věci postupu dostavby Jaderné elektrárny
Dukovany.
Přímo na jednání Komise se členové seznámili s odpovědí paní ministryně Marty Novákové
panu hejtmanovi v téže věci (příprava dostavby elektrárny).

Jiří Běhounek pohovořil o nejasnosti pozice ČEZ a aktuální situaci na MPO ČR
(výměna náměstků). Po novém roce bude absolvovat pracovní jednání s generálním ředitelem
ČEZu (s výsledky jednání pak budou členové Komise seznámeni).
Dále popsal jednání s panem prezidentem Milošem Zemanem, který slíbil podporu výstavbě a
slíbil, že na dané téma pohovoří s panem premiérem.
Uvedl, že je nutné dále trvat na naplňování státní energetické koncepce.
Konstatoval, že členové Komise dosud vyvinuli maximální úsilí, a vyzval k diskusi a návrhům na
dalšími kroky a postupy.
Miloš Štěpanovský poděkoval všem členům Komise za úsilí a práci, které podpoře výstavby
věnovali. Sdělil, že MPO musí zapracovat do konce roku tzv. „zimní balíček“ úspor energií dle EU,
ze kterého vyplyne jednoznačné potvrzení, že bez jaderné elektrárny to nejde.
Navrhl nyní chvíli vyčkat, ale pak znovu vyvinout tlak ve věci výstavby a intenzivně zapojit
hospodářskou komoru.
Jiří Běhounek vznesl námět, zdali by se problematika výstavby také neměla diskutovat s paní
eurokomisařkou Věrou Jourovou, která pochází z Vysočiny.
Uvedl, že po absolvování pracovního jednání s generálním ředitelem ČEZu, znovu požádá
o schůzku v této věci pana premiéra Andreje Babiše.
Petr Závodský informoval, že od konce října je finanční model výstavby nového jaderného zdroje
na stole u paní ministryně Marty Novákové, dosud nebyl předán k projednání na Vládu.
Martin Uhlíř uvedl, že v modelu jsou zpracovány všechny podmínky i varianty zapojení státu i
ČEZu, podle dosavadních jednání je tento model průchozí.
Vítězslav Jonáš navrhl rozšířit Komisi o paní senátorku Hanu Žákovou, která je z daného regionu,
a problematikou výstavby se intenzivně zabývá. Všichni členové s tímto návrhem jednomyslně
souhlasili. Předseda komise rozhodl, že na zasedání rady kraje dne 15. 1. 2019 bude připraven
materiál na jmenování paní senátorky Hany Žákové do Komise Rady Kraje Vysočina pro výstavbu
nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany.
Vítězslav Jonáš dále sdělil, že snahu o získání času prodloužením životnosti považuje za
nepřijatelnou, i z pohledu útlumu těžby uhlí. Pokud bude třeba, navrhuje uspořádání meetingu pro
podporu jádra a ve spolupráci s ČEZem semináře pro vysokoškoláky.
Richard Horký uvedl, že za Krajskou hospodářskou komoru Kraje Vysočina byla rozeslána řada
dopisů (panu premiérovi Andreji Babišovi, paní ministryni Martě Novákové, paní poslankyni Monice
Oborné) ve věci dostavby Jaderné elektrárny Dukovany. Odpovědi na tyto dopisy byly podpůrné,
ale nevedly k žádnému dalšímu konkrétnímu kroku. Členové Komise dostali kopii těchto dopisů
pro informaci přímo na zasedání.
Josef Zahradníček otevřel otázku zapojení médii – konstatoval, že komunikace a tlak médií je
v této věci malý. Dále informoval o rušení telefonních budek v okruhu kolem elektrárny.
Zdeněk Kadlec podpořil to, že by se měl zvýšit tlak přes média. Vznesl námět možnosti pokojné,
ale masivní demonstrace na podporu výstavby.
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Pavel Janata navrhl vyžádání oficiální zprávy vlády o průběhu prací s podpisem paní ministryně,
pana premiéra – a její předložení na půdě Poslanecké sněmovny a Senátu.
Martin Uhlíř informoval, že nyní jsou podklady k EIA u nezávislého odborníka - posudkáře, cca do
konce ledna by měl být hotov posudek. V tuto chvíli není nutný pevný závazek Vlády, nutné je nyní
schválit směr, kudy dál připravovat zadávací dokumentaci; směr lze v průběhu času modifikovat,
není třeba pevný závazek.
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.
3. Závěr
Jiří Běhounek, předseda Komise, poděkoval všem přítomným a ukončil jednání.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 18. 2. 2019 od v 16:00 v sídle Kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava – zasedací místnost A 3.15 (budova A, III. podlaží).

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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