Zápis z jednání
Komise Rady Kraje Vysočina
pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany
č. 1/2020 konaného dne 22. 6. 2020
Přítomni:
1. Miroslav Bašta

11. Jan Murárik (tajemník)

2. Jiří Běhounek (předseda)

12. Pavel Pacal

3. Pavel Franěk

13. Miloš Štěpanovský

4. Radim Hošek (druhý tajemník)

14. Martin Uhlíř

5. Martin Hyský

15. Miloš Vystrčil

6. Pavel Janata

16. Josef Zahradníček

7. Aleš John

17. Hana Žáková

8. Vítězslav Jonáš

18. Petr Závodský

9. Zdeněk Kadlec (stálý host)

19. Roman Havlín

10. Miroslav Kubásek
Nepřítomni (omluveni):
1. Josef Herbrych

4. Václav Svoboda

2. Richard Horký

5. Tomáš Třetina

3. Vladimír Měrka

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
Jiří Běhounek informoval o organizační změně ve vedení Jaderné elektrárny Dukovany – novým
ředitelem je pan Roman Havlín, který se zároveň poprvé zúčastnil jednání Komise.
Petr Závodský připravil podrobnou prezentaci o aktuálním stavu přípravy nového jaderného zdroje
Elektrárny Dukovany. Pohovořil o těchto tématech:
- Energetika v kontextu politiky Evropské unie.
- Technické možnosti řešení bezemisní energetiky.

-

Řešení pro energetiku ČR.
Obchodně-investiční model výstavby nového jaderného zdroje EDU II, principy smluvního
zajištění, cíle první etapy, základní práva a povinnosti ČEZ a státu, příprava zákona
o přechodu na nízkouhlíkovou energetiku, financování, harmonogram výběru dodavatele
a hlavní činnosti první fáze.
- Závěrem konstatoval, že pokračuje mírný růst podpory jaderné energetiky v ČR (jaderná
energie je stále politickým tématem, především dostavba Elektrárny Dukovany).
- Prezentace byla v průběhu zasedání rozeslána emailem všem členům Komise.
K předneseným informacím se rozvinula se diskuse
Vítězslav Jonáš uvedl, že hlavním úkolem Energetického Třebíčska je zachování dlouhodobého
provozu elektrárny a výstavba nového jaderného zdroje. Toto je v souladu se SEK ČR, kde je
uvedeno, že musíme po roce 2040 zajistit v Dukovanech výrobu elektrické energie ve výši 3200
MW. ČEZ se rozhodl, že naplnění tohoto cíle zajistí prodloužením životnosti stávajících bloků
na 60-let, paralelně s výstavbou jednoho jaderného bloku. Protože k řešení takového
dlouhodobého provozu registruje ET z řad odborníků připomínky, ujme se Energetické Třebíčsko
se svým expertním týmem odborné diskuse o těchto námitkách s provozovatelem Jaderné
elektrárny Dukovany. O výsledcích bude Vítězslav Jonáš informovat na příštím jednání komise.
Josef Zahradníček dále vznesl dotaz k palivovému cyklu.
Pavel Pacal podal informace o stanoviscích obcí k hlubinnému úložišti, jsou v tuto chvíli spíše
negativní. Hana Žáková potvrdila stanoviska a názory starostů.
K tomuto bodu přijali členové Komise následující usnesení:
Usnesení 001/01/2020/EDU
Komise Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany
bere na vědomí
prezentaci a informace přednesené panem Petrem Závodským k aktuálnímu stavu přípravy
nového jaderného zdroje elektrárny Dukovany.
Usnesení bylo přijato všemi hlasy.

Zdeněk Kadlec informoval o prohlubujícím se problému s námitkami podjatosti – bojí se možnosti
zneužití v případě, že budou úředníci KrÚ vyjadřovat se v řízení. K tématu se rozvinula diskuse.
Jiří Běhounek uvedl, že na další zasedání Komise pošle pozvání také vládnímu zmocněnci
panu Jaroslavu Mílovi.
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.
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3. Závěr
Jiří Běhounek, předseda Komise, poděkoval všem přítomným a ukončil jednání.
Termín dalšího zasedání byl stanoven na pondělí 21. 9. 2020 od 16:00 v zasedací místnosti A
3.15 (budova A, III. podlaží).

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

Zapsala Kateřina Svobodová.
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