Příloha
usnesení vlády
ze dne 18. února 2019 č. 132

Statut Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR

Článek 1
Stálý výbor pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR

1)

2)

Stálý výbor pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR (dále jen „Výbor“) je stálým
meziresortním koordinačním a poradním orgánem vlády pro otázky jaderné energetiky
a realizace a aktualizace Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR.
Statut a jeho změny schvaluje vláda České republiky.

Článek 2
Členové Výboru a vládní zmocněnec pro jadernou energetiku

1)

Členy Výboru jsou vysocí zástupci klíčových subjektů odpovědných za rozvoj jaderné
energetiky v ČR:
a) předseda vlády,
b) ministr průmyslu a obchodu,
c) náměstek ministra průmyslu a obchodu pověřený řízením sekce, v jejíž gesci je
obor energetika,
d) ministr financí,
e) náměstek ministra financí zodpovědný za majetkové účasti státu,
f) ministr vnitra,
g) ministr pro místní rozvoj,
h) ministr zahraničních věcí,
i) ministr životního prostředí,
j) státní tajemník pro evropské záležitosti a náměstek pro řízení sekce pro evropské
záležitosti (Úřad vlády ČR),
k) předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,
l) vládní zmocněnec pro jadernou energetiku,

2)
3)
4)

5)

m) ředitel Odboru, v jehož gesci je tým poradců a poradkyň předsedy vlády (Úřad
vlády ČR),
n) předseda dozorčí rady ČEZ, a. s.,
o) předseda představenstva ČEZ, a. s.,
p) jeden zástupce každé politické opoziční strany či hnutí zastoupené v Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR.
Členství ve Výboru vzniká jmenováním do funkce.
Členství zástupců parlamentních stran a hnutí vzniká na základě nominace předsedy
politické opoziční strany či hnutí.
Členství ve Výboru zaniká:
a) skončením funkčního období,
b) odvoláním z funkce,
c) odstoupením z funkce,
d) úmrtím člena.
Vládní zmocněnec pro jadernou energetiku je zároveň výkonným místopředsedou
Výboru a v zastoupení předsedy může z pověření předsedy řídit zasedání výboru, a to
v souladu s čl. 3 bod 4).

Článek 3
Předseda a místopředsedové Výboru

1)
2)
3)

4)
5)
6)

Předsedou Výboru je předseda vlády.
Místopředsedy Výboru jsou ministr průmyslu a obchodu a vládní zmocněnec pro
jadernou energetiku.
Předseda Výboru svolává jednání Výboru, stanovuje jeho program a řídí jeho zasedání.
Návrh programu jednání Výboru předkládá předsedovi výkonný místopředseda
Výboru.
Předseda Výboru může výkonem svých pravomocí pověřit výkonného místopředsedu
Výboru, případně místopředsedu Výboru.
Předseda Výboru schvaluje Jednací řád Výboru.
Předseda Výboru předkládá vládě ČR dokumenty podle čl. 5, bodu 2) až 5) tohoto
Statutu.
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Článek 4
Odpovědnost člena Výboru
1)

2)

Členové Výboru jsou povinni funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou a s potřebnými
znalostmi a pečlivostí.
Povinnost loajality zahrnuje povinnost mlčenlivosti o citlivých informacích, které při
výkonu funkce člen výboru získal a povinnost upřednostňovat zájmy státu před svými
zájmy a zájmy svých blízkých.
Článek 5
Předmět činnosti Výboru

1)

2)
3)

Výbor se zaměřuje na:
a) meziresortní koordinaci orgánů státní správy a samosprávy při implementaci
a případné aktualizaci Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR,
přičemž jednotliví členové Výboru zodpovídají Výboru za naplnění konkrétních
úkolů v něm obsažených podle své gesční příslušnosti,
b) koordinaci orgánů státní správy a samosprávy během přípravy a výstavby
jaderných elektráren, s cílem předcházení vzniku kompetenčních sporů mezi
jednotlivými orgány státní správy a samosprávy a zajištění časově efektivního
postupu orgánů státní správy a samosprávy během přípravy a výstavby nového
jaderného zdroje a s cílem zkrátit mezirezortní připomínkové řízení v případě
předkládání zpráv do vlády,
c) stanovení obchodně-dodavatelského modelu výstavby nového jaderného zdroje
včetně vytvoření předpokladů pro jeho financování, a to způsobem zajišťujícím
výstavbu bloků nového jaderného zdroje v rozsahu a termínech umožňujících
prosazení zájmů České republiky,
d) územní plánování a povolovací procesy jaderných zařízení,
e) rozvoj legislativy v oblasti výstavby a provozu jaderných elektráren,
f) koordinaci mezinárodní spolupráce v oblasti jaderné energetiky,
g) posuzování a analyzování problematiky zajištění bezpečnostních zájmů státu
v oblasti jaderné energetiky.
Výbor může zadávat externí nezávislou oponenturu k odbornému posouzení vybraných
výstupů Výboru s případnou mezinárodní účastí.
Výbor předkládá vládě návrh potřebných finančních prostředků pro realizaci Národního
akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v části týkající se přípravy a zajištění výstavby
nových jaderných zdrojů v ČR pro účely tvorby státního rozpočtu a následně v průběhu
roku dohlíží na čerpání vládou schváleného rozpočtu Výboru.
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4)

5)
6)

Výbor předkládá vládě ČR ke schválení návrh rámcového mandátu pro vládního
zmocněnce po jadernou energetiku, případně pro předsedy pracovních skupin pro
jednání se zainteresovanými subjekty ve věci výstavby nových jaderných zdrojů.
Výbor schvaluje a vládě ČR předkládá roční zprávu o své činnosti v rozsahu čl. 4 bodu
1).
Výstupy výboru jsou považovány za nové a doporučující informace pro přípravu
rozhodnutí vlády ČR.

Článek 6
Jednání a rozhodování Výboru

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

Členové Výboru se účastní jednání osobně s tím, že účast není zastupitelná.
Členové Výboru mohou být výjimečně doprovázeni na jednání Výboru svými
spolupracovníky a dalšími vybranými experty pouze s předchozím písemným
souhlasem předsedy Výboru.
Jednání Výboru se krom osob, u kterých to stanoví tento Statut, mohou účastnit na
základě rozhodnutí předsedy Výboru a písemného pozvání i případně další osoby.
Jednání Výboru jsou neveřejná.
Členové Výboru mohou prostřednictvím výkonného místopředsedy Výboru navrhovat
předsedovi Výboru body k projednání.
Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou.
Člen výboru musí hlasovat osobně, zastupování při hlasování není přípustné,
s výjimkou vážných důvodů, kdy předseda výboru umožní na základě písemné žádosti
o hlasování v zastoupení na základě plné moci.

Článek 7
Pracovní skupiny Výboru

1)
2)
3)
4)

K naplňování úkolů plynoucích z jednání Výboru mohou být zřizovány stálé pracovní
skupiny a ad hoc pracovní skupiny, v jejichž čele stojí předseda pracovní skupiny.
Návrh na zřízení stálé pracovní skupiny, nebo ad hoc pracovní skupiny, její mandát,
strukturu a předsedu schvaluje předseda výboru.
Jmenovité obsazení pracovní skupiny stálé i ad hoc schvaluje výkonný místopředseda
Výboru.
Funkce předsedy pracovní skupiny není podmíněna členstvím ve výboru.
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5)
6)

Specifické úkoly pro pracovní skupinu v souladu se schváleným mandátem schvaluje
předseda či výkonný místopředseda Výboru.
Předsedové pracovních skupin předkládají zprávy o plnění úkolů a pravidelné zprávy
o své činnosti Výboru minimálně jednou ročně prostřednictvím výkonného
místopředsedy výboru.

Článek 8
Vládní zmocněnec pro jadernou energetiku

1)
2)

Vládní zmocněnec pro jadernou energetiku je jmenován na základě usnesení vlády,
a to na období 4 let.
Zmocněnec:
a) v zastoupení předsedy Výboru koordinuje činnost Výboru,
b) jedná jménem Výboru a jménem vlády ČR s klíčovými tuzemskými a zahraničními
zainteresovanými subjekty v souladu se schváleným mandátem ze strany Výboru,
a to především ve věci:
a. komunikace s možnými dodavateli/strategickými investory do nového
jaderného zdroje,
b. komunikace se zástupci Evropské komise ve věci procesu výběru dodavatelů,
EIA, SEA, financování nového jaderného zdroje, případné veřejné podpory
a její notifikace,
c) zajišťuje koordinaci přípravy a úpravy legislativy s dopadem do výstavby a provozu
jaderných elektráren, s cílem zjednodušit povolovací a licenční proces
a minimalizovat s ním spojená rizika dopadů do termínů a nákladů,
d) Vládní zmocněnec pro jadernou energetiku je zároveň výkonným místopředsedou
Výboru a v zastoupení předsedy může z pověření předsedy řídit zasedání výboru,
a to v souladu s čl. 3 bod 4),
e) Vládní zmocněnec věcně a časově řídí a koordinuje činnost pracovních skupin.
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