
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

13. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST 

 8. USNESENÍ 

z 2. schůze, konané dne 18. listopadu 2020 

k národní bezpečnosti a přípravě tendru na stavbu jaderných bloků  

VÝBOR 

po vystoupení vládního zmocněnce pro jadernou energetiku Jaroslava Míla, po seznámení s do-
pisem premiéra, který odpovídá na dopis předsedy výboru Pavla Fischera a vysvětluje, že bez-
pečnostní otázky přípravy nových jaderných bloků v Dukovanech jsou v režimu utajení, a tudíž 
nemůže členům Senátu sdělit, jak vláda zajistila bezpečnostní zájmy státu, a po rozpravě

I. konstatuje, že 

1.text Bezpečnostní strategie ČR z roku 2015 uvádí povinnost vlády zajistit energetic-
kou bezpečnost, aby projekty výslovně „nepředstavovaly hrozbu jejich zneužití při  
prosazování hospodářských a politických zájmů cizí moci na úkor České republiky!; 

2.výběr partnera strategického odvětví, jako je jaderná energetika, zavazuje na de-
sítky let, a proto je nezbytné beze zbytku prosadit bezpečnostní záruky formulova-
né na základě současných doporučení bezpečnostních institucí ČR; 

3.je nežádoucí, aby se na strategické stavbě jaderné elektrárny podílely společnosti 
s účastí států, které přistupují k zemím NATO jako k nepřátelským, nebo jejichž 
představitelé jsou na sankčním seznamu EU;  

4.v rozporu s tím, co uvádí v dopise předseda vlády, Zákon č. 412/2005 Sb. o ochra-
ně utajovaných informací zaručuje v souladu se zněním § 58 (1) a) zvláštní přístup 
k utajované informaci jmenovitě členům Senátu Parlamentu ČR;

II. vyjadřuje přesvědčení, že  

1.vláda si vyhradila na posouzení bezpečnostních aspektů projektu jen velmi málo 
času; 

2.držet bezpečnostní garance občanů ČR v režimu utajení před senátory Parlamentu 
ČR je v příkrém rozporu se zásadou parlamentní kontroly a s platnými zákony; 

3.vláda je povinna doložit Senátu Parlamentu ČR, že byly ve všech smluvních doku-
mentech týkajících se stavby a v zadávací dokumentaci zohledněna odpovídající 
bezpečnostní kritéria;



Pavel Fischer v.r.       Patrik Kunčar v.r. 
předseda výboru       ověřovatel výboru

III. vyzývá vládu, aby 

1.se vší vážností respektovala stanovisko pracovní skupiny složené z Ministerstva vnit-
ra ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro 
zahraniční styky a informace, Vojenského zpravodajství a Národního úřadu pro ky-
bernetickou a informační bezpečnost;

2.bez odkladu vyhodnotila bezpečnostní rizika a promítla je do bezpečnostních kritérií 
závazných pro dostavbu jaderných bloků v Dukovanech; 

3.do tendru nepřizvala uchazeče z Ruské federace a Čínské lidové republiky, tedy ze 
zemí, jejichž samotnou přítomnost v tendru lze v souladu se strategickými dokumen-
ty státu označit za rizikovou; 

4.do 9. prosince 2020 předložila výboru zadávací dokumentaci, do níž byly beze zbytku 
zapracovány bezpečnostní garance;

IV. pověřuje předsedu výboru Pavla Fischera, aby o tomto usnesení informoval předsedu 
Senátu Parlamentu ČR a předsedu vlády ČR. 


