Zápis z jednání
Komise Rady Kraje Vysočina
pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany
č. 1/2019 konaného dne 18. 2. 2019
Přítomni:
1. Miroslav Bašta

9. Aleš John

2. Jiří Běhounek (předseda)

10. Vítězslav Jonáš

3. Pavel Franěk

11. Zdeněk Kadlec (stálý host)

4. Josef Herbrych

12. Vladimír Měrka

5. Richard Horký

13. Miloš Štěpanovský

6. Radim Hošek (druhý tajemník)

14. Martin Uhlíř

7. Martin Hyský

15. Milan Vojta

8. Pavel Janata

16. Josef Zahradníček

Nepřítomni (omluveni):
1. Jan Murárik (tajemník)

5. Miloš Vystrčil

2. Pavel Pacal

6. Hana Žáková

3. Václav Svoboda

7. Petr Závodský (host)

4. Tomáš Třetina

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 od Petra Závodského pro informaci odpověď premiéra na dopis
Aliance české energetiky.
Dále členové Komise obdrželi emailem první číslo elektronického zpravodaje Skupiny ČEZ pro
region Jaderné elektrárny Dukovany v tomto roce - Zpravodaj @INFO JE Dukovany – č. 1/2019,
kde je článek o o novém vládním zmocněnci pro jadernou energetiku. Vláda na svém lednovém
jednání jmenovala do funkce vládního zmocněnce pro jadernou energetiku Jaroslava Míla, který
bude od února pokračovat v započaté práci Jána Štullera, dosavadního vládního zmocněnce
pro tuto oblast.

Jaroslav Míl byl v letech 2000 až 2003 generálním ředitelem společnosti ČEZ, v letech 2004 až
2011 stál v čele Svazu průmyslu a dopravy ČR. V posledních měsících působil jako poradce
premiéra pro energetiku.
Na základě úkolu a usnesení z minulého zasedání komise byl na zasedání Rady Kraje Vysočina
č. 1/2019 předložen návrh na jmenování paní Hany Žákovou členkou Komise Rady Kraje Vysočina
pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany. Tento návrh byl schválen – usnesení
č. 0009/01/2019/RK.
Jiří Běhounek
- informoval členy Komise o tom, že byl nominován za ČSSD do pracovní skupiny
pro jadernou energetiku;
- pohovořil o jednání členů vlády s vedením ČEZu;
- vyjádřil podporu a očekávání od nového vládního zmocněnce Jaroslava Míla – rád by jej
oficiálně pozval do Kraje Vysočina k jednání;
- informoval o přípravě konceptu postupu výstavby nového jaderného zdroje ve 3 etapách.
Vítězslav Jonáš
- poděkoval za dosavadní práci panu hejtmanovi;
- energetické fórum ve sněmovně – očekává se zásadní stanovisko vlády;
- připravuje se celostátní příloha MF DNES – prezentace firem z Třebíčska a Energoregionu
2020;
- informoval o odvolání ředitele SÚRAO Jiřího Slováka a jeho nahrazení Janem Prachařem;
- příprava kulatého stolu s Jaroslavem Mílem;
- hlubinné úložiště - zúžení lokalit pro průzkum, chybí geofyzikální studie pro rozhodnutí;
- 15. 3. 2019 zasedání rady SÚRAO, plánován kulatý stůl s Janem Prachařem.
Miloš Štěpanovský
- nový vládní zmocněnec je klíčovou osobou, zvažovat jeho pozvání na pořádané akce;
- jakmile bude známo složení výboru, návrh na pozvání do EDU.
Richard Horký
- otevřel diskusi, kdo další za jednotlivé politické kluby bude v pracovní skupině pro jadernou
energetiku.
Vladimír Měrka
- zasedání valné hromady Energoregionu, očekávají se reakce a postoj nově zvolených
starostů, je patrná netrpělivost.
Martin Uhlíř
- vláda dnes projednávala nový Statut – dvě změny, vedoucím pracovní skupiny bude
premiér a zastoupeny zde budou všechny politické kluby - po politické stránce má
zmocněnec promyšleno, ale důležité je vyčkat na výsledky práce;
- výměnou zmocněnce se posouvá v čase i celý proces, nyní opožděno o cca 4 roky proti
původnímu plánu.
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Jiří Běhounek
- otázka kontaktování eurokomisařky Věry Jourové;
- podporuje návrh Miloše Štěpanovského - jakmile bude známo složení výboru, pozvání
do EDU, a dále pozvání vládního zmocněnce na osobní jednání s Komisí.
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 bude stanoven operativně.

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

Zpracovali a zapsali: Kateřina Svobodová a Radim Hošek.

Číslo stránky

3

