V Praze 7.ledna 2021
Vážený pane premiére,
vážená paní pledsedkyně,
vážený pane předsedo,
vážení členové Stálého výboru,
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S překvapením jsme p�ljall zprávu ze zasedání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných
zdrojů, že k vypsání tendru na výstavbu nového Jaderného zdroje v Dukovanech nedojde, Jak
bylo plánováno, do konce roku 2020, a že termín bude odložen. Dokonce se uvaluje o odlofení
vypsání tendru na dobu po parlamentních volbách na podzim tohoto roku.
EU i ostatni odpovědné Instituce nám ukládají zásadní cíle v oblasti snižování produkce
skleníkových plynO. Už v současné době Jsou tato zadání pro naše prOmyslové podniky, které
reprezentujeme, obrovsky náročná. Naléhavost plnění původně deklarovaných termínO
přitom dáte vzrostla vzhledem k nedávnému odsouhlasení vyšších cílu EU při snižování emisí
skleníkových plynů v rámci boje proti klimatickým změnám a návrhu Uhelné komise pro vládu
ČR na ukončení používání uhlí pro výrobu elektrické.energie v roce 2038. úvaha o odkladu a
samotný. odklad vypsání tendru by nejen ohrodl dosaienf cflO pro dalšf rozvoj Jaderné
energetiky, uvedených ve vládou ČR Již schválených dokumentech, tj. v Aktualizované státnf
energetické koncepci a Národním akčním plánu rozvoje Jaderné energetiky, ale znamenal by i
odsun termínO pro jednotlivé etapy projektu podle dosud podepsaných smluv mezi státem a
společností ČEZ. Zejména se Jedná o nedokončeni v�běrového ffzenf a vyhlášenf výsledkO
tendru do konc,e roku 2022 a podpisu EPC kontraktu· s vybraným dodavatelem do konce roku
2024. To, v konečném dOsledku, muže znamenat I ohrožení energetické bezpečnosti ČR po
roce 2035.
Dovolujeme sl Vás, upozornit I na to, že spoléhat na udržení provozuschopnosti btokO VVER 440 v Dukovanech po dobu 60 let, to znamená do roku 2035 až 2037, není I přes kvalitní
údržbu, provozní kontroly a prOběžné modernizace těchto blokO dostatečně bezpečným
řešenfm z hledlska energetické nezávislosti naší země ve druhé polovině třicátých let tohoto
století. Žádny z komerčně provozovanych blokO VVER - 440 totiž doposud v současné době
nedosáhl ani 50 let provozu. V následuJfcfch letech může dojít ke snižováni spolehlivost! v
dOsledku rť'tstu poruch a s nimi spojených odstávek. Náklady na opravy, provoznf kontroly
nebo dokonce na nezbytnou výměnu některých komponent spolu s ekonomickými ztrjtaml
s ohledem na možné snf!ení dodávek elektrické energie vlivem odstávek mohou zpOsoblt, !e
provozovatel Jaderné elektrárny bude nucen z ekonomických a bezpečnostních dtlvodO
ukončit provoz. Ve světě Jli taková sltu�ce u Jaderných elektráren nastala.
Jménem or1anlzací, které zastupujeme, Vés tfmt� otevfeným dopisem vyzýváme k tomu,
aby vláda ČR neodkládala rozhodnuti o vyhlášení tendru spolefn·ost( ČEZ na vystavbu
nového Jaderného zdroje v Dukovanech al na dobu po valbách do Poslanecké sněmovny na
podzim roku 2021. Toto rozhodnutí nemusí znamenat odklad pouze o Jeden ro� af.e vysoce
pravděpodobnl o dobu Ještě delší, což mClže vyrazně ohrozit energetickou bezpečnost Čéské
republiky po roce 2035. Vifíme, že vyše uvedené argumenty zválíte a k odsunu vyhlášeni
tendru až po pffštích parlamentnlch volbách nedojde. Věfíme naopak, že po prvotním
zdržení dojde k akceleraci rozhodnutí o vypsáni tendru tak, aby byf v dodržen HMG výběru
dodavatele a následni výstavby.

Tento dopis zasfláme se stejným apelem premiérovi vlády ČR, pfédsedOm polltický-ch stran,
zastoupených v P0-slanecké sněmovně a Senátu Parlamentu české republiky, včetně členO
Stálého výboru pro výstavbu nových Jaderných zdroJO s cllem podpoflt rozhodnutí.o zahájen(
tendru v co nejkratší možné době s respektem k bezpečnostním záJmClm české republiky.
Dopis bude rovně! pfedán k dlspozlcl médiím na vědom( a k využit(.
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