SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
13. FUNKČNÍ OBDOBÍ
88.
USNESENÍ SENÁTU
z 3. schůze, konané dne 17. prosince 2020
k národní bezpečnosti a postupu vlády ve věci stavby nového jaderného bloku
Senát
s ohledem na přípravu soutěže na stavbu jaderného bloku v lokalitě Dukovany, vědom si své
nenahraditelné funkce při budování České republiky jako státu rovnoprávných a svobodných
občanů, jenž je součástí rodiny evropských a světových demokracií,
I.

bere na vědomí, že
1.

Bezpečnostní strategie státu z roku 2015 definuje životní zájmy ČR a výslovně uvádí
povinnost vlády zajistit energetickou bezpečnost tak, aby projekty „nepředstavovaly
hrozbu jejich zneužití při prosazování hospodářských a politických zájmů cizí moci
na úkor ČR“;

2.

ve výročních zprávách BIS se již více než 10 let pravidelně objevují informace
o pokusech Ruské federace ovlivnit rozhodování ČR v oblasti energetiky, dále
že Čínská lidová republika je v této souvislosti uvedena ve výroční zprávě BIS za rok
2017;

II.

připomíná
1.

2.

usnesení Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost č. 153 k energetické
bezpečnosti a výběru dodavatele nových jaderných bloků ze dne 9. června 2020;
usnesení Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost č. 8 k národní bezpečnosti
a přípravě tendru na stavbu jaderných bloků ze dne 18. listopadu 2020;

III.

konstatuje, že
1.

výběr partnera strategického odvětví jako je jaderná energetika, zavazuje na desítky
let, a proto je nezbytné beze zbytku prosadit bezpečnostní záruky formulované
na základě současných doporučení bezpečnostních institucí ČR;

2.

vláda si vyhradila na posouzení bezpečnostních aspektů projektu jen velmi málo
času, nevypořádala uspokojivě připomínky bezpečnostních institucí a projevovala
spěch s vyhlášením soutěže;

3.

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

IV.

V.

vyzývá vládu ČR, aby
1.

považovala bezpečnost ČR včetně energetické bezpečnosti za prioritu, jež je
z principu nadřazena ekonomické výhodnosti staveb a projektů;

2.

bez odkladu zapracovala bezpečnostní garance do kritérií závazných pro realizaci
soutěže na stavbu jaderného bloku;

3.

nepřizvala do soutěže uchazeče z Ruské federace a Čínské lidové republiky, tedy
ze zemí, jejichž samotnou přítomnost v soutěži lze v souladu se strategickými
dokumenty státu označit za rizikovou;

4.

nepřipustila účast uvedených zemí v soutěži ani jako součást společných projektů
či konsorcií, zejména v roli dodavatele „jaderného ostrova“, tedy reaktoru;
pověřuje předsedu Senátu, aby o tomto usnesení informoval předsedu vlády ČR.

Miloš Vystrčil v. r.
předseda Senátu
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ověřovatel Senátu

