SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
12. FUNKČNÍ OBDOBÍ
VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST
153. USNESENÍ
z 22. schůze, konané dne 9. června 2020
k energetické bezpečnosti a výběru dodavatele nových jaderných bloků
VÝBOR
po úvodním vystoupení předsedy Pavla Fischera, po vystoupení vládního zmocněnce pro jadernou
energetiku Jaroslava Míla, zvláštního vyslance pro energetickou bezpečnost Václava Bartušky,
ředitele odboru jaderné energetiky Ministerstva průmyslu a obchodu Tomáše Ehlera a po rozpravě
I.

bere na vědomí
1. informace o smlouvách, jež má vláda v úmyslu uzavřít se soukromou společností ČEZ
a.s. s cílem zahájit první etapu příprav výstavby nových jaderných bloků;
2. odpověď předsedy vlády na dopis předsedy výboru, ve které předseda vlády potvrzuje,
že bezpečnostní a zahraničněpolitickou situaci bude vláda v souvislosti s výstavbou
jaderných bloků posuzovat v rámci Bezpečnostní rady státu, přičemž má vláda dostatek
nástrojů pro to, aby pružně reagovala na změny bezpečnostního prostředí a v případě
nutnosti rovnou odmítla uchazeče z bezpečnostních důvodů, a to nejen během přípravy
projektu, ale i po více než patnácti letech jeho realizace;

II.

konstatuje, že
1. výběr dodavatele nových jaderných bloků je s ohledem na bezpečnostní a
zahraničněpolitické zájmy České republiky a jejích spojenců v EU a NATO úkolem státu,
který nelze delegovat na žádný soukromoprávní subjekt;
2. pokusy Ruské federace ovlivnit rozhodování České republiky v oblasti energetiky jsou
dlouhodobé a objevují se ve výročních zprávách BIS více než deset let, dále že Čínská
lidová republika je v této souvislosti uvedena ve výroční zprávě BIS za rok 2017;

III.

doporučuje vládě, aby s ohledem na strategické zájmy státu dopředu vyloučila uchazeče
z těch zemí, které nerespektují suverenitu institucí České republiky, nejsou jejími spojenci
nebo jednají v rozporu s jejími životními zájmy;

IV.

pověřuje předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu Parlamentu
ČR a předsedu vlády ČR.

Pavel Fischer v.r.
předseda výboru

Tomáš Czernin v.r.
ověřovatel výboru

