Příloha č. 1
usnesení vlády
ze dne 25. ledna 2016 č. 48

Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku
Článek 1
Stálý výbor pro jadernou energetiku
Stálý výbor pro jadernou energetiku (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.
Článek 2
Členové Výboru, nestálí členové Výboru a zmocněnec pro jadernou energetiku
1)

Členy Výboru jsou vysocí zástupci klíčových resortů odpovědných za rozvoj
jaderné energetiky v ČR:
a) ministr průmyslu a obchodu
b) náměstek ministra průmyslu a obchodu pověřený řízením sekce
energetiky
c) náměstek ministra financí pověřený řízením sekce veřejných rozpočtů
(06)
d) náměstek ministra pro místní rozvoj pověřený řízením sekce veřejného
investování
e) náměstek ministra zahraničních věcí pověřený řízením sekce
bezpečnostně-multilaterální
f) náměstek ministra životního prostředí pověřený řízením sekce technické
ochrany životního prostředí
g) Státní tajemník pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR
h) předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
i) vládní zmocněnec pro jadernou energetiku
j) ředitel Odboru poradců a poradkyň předsedy vlády.

2)

Člena Výboru může na jednání zastoupit jeho alternát, který se jednání Výboru
účastní s hlasem poradním.
V případě, že některý ze stálých členů Výboru zastává rovněž funkci vládního
zmocněnce pro jadernou energetiku, má takovýto člen pouze jeden hlas.
Nestálými členy Výboru jsou náměstek vicepremiéra pro vědu a výzkum a
inovace, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy, náměstek ministra
spravedlnosti, náměstek ministra obrany, zástupce skupiny ČEZ, zástupce
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, zástupce Výboru pro udržitelnou
energetiku Rady vlády pro udržitelný rozvoj, předseda SURAO, předseda
Energetického regulačního úřadu, zástupce Bezpečnostní informační služby,
ředitel CV ŘEŽ, a.s., hejtman kraje Vysočina a hejtman Jihočeského kraje,
zástupce zájmového sdružení Aliance české energetiky, zástupce společnosti

3)
4)
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5)

ČEPS. Nestálí členové Výboru se účastní jednání Výboru na základě pozvání
s hlasem poradním.
Tajemníkem Výboru je vedoucí oddělení koordinace rozvoje jaderné energetiky
na Ministerstvu průmyslu a obchodu.
Článek 3
Předseda a místopředseda Výboru

1)
2)
3)

4)
5)

Předsedou Výboru je ministr průmyslu a obchodu.
Místopředsedou Výboru je náměstek ministra průmyslu a obchodu pověřený
řízením sekce energetiky.
Předseda Výboru svolává jednání Výboru, stanovuje jeho program a řídí jeho
zasedání. Návrh programu jednání Výboru předkládá předsedovi tajemník
Výboru.
Předseda Výboru může výkonem svých pravomocí pověřit místopředsedu
Výboru.
Předseda Výboru předkládá vládě ČR dokumenty podle článku 4, bodu 2 až 4
tohoto Statutu.
Článek 4
Předmět činnosti Výboru

1)

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) zajištění dlouhodobé bezpečnosti a stability dodávek jaderného paliva
pro provoz jaderných elektráren v ČR,
c) provozní výkonnost a spolehlivost jaderných zařízení,
d) 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,
e) 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 stanovených státní energetickou koncepcí a umožňujícím
prosazení zájmů České republiky,
f) efektivní podporu rozvoje obchodních příležitostí pro české firmy ve
spolupráci s Aliancí české energetiky, a to především prostřednictvím
jejich zapojení do výstavby nových tuzemských jaderných elektráren
(včetně přípravy mandátu pro vládního zmocněnce pro vyjednávání
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2)

3)

4)

o podmínkách lokalizace a zapojení do dodavatelských řetězců na
ostatních trzích s potenciálními dodavateli technologií/strategickými
partnery pro výstavbu), ale také při jejich systematické podpoře
v zahraničí prostřednictvím vládní exportní politiky,
g) udržení a rozvoje lidských zdrojů pro potřeby jaderné energetiky
a jaderného průmyslu a výzkumu,
h) koordinaci výzkumu v oblasti jaderné bezpečnosti, provozní spolehlivosti
a radioaktivního odpadu a mezinárodní spolupráce v jaderném výzkumu,
i) ukládání radioaktivního odpadu, naplňování koncepce ukládání
radioaktivního odpadu,
j) územní plánování a povolovací procesy jaderných zařízení,
k) rozvoj legislativy v oblasti výstavby a provozu jaderných elektráren,
l) koordinaci mezinárodní spolupráce v oblasti jaderné energetiky.
Výbor předkládá vládě návrh potřebných finančních prostředků pro realizaci
Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky pro účely tvorby státního
rozpočtu a následně v průběhu roku dohlíží na čerpání vládou schváleného
rozpočtu Výboru.
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. Vládou schválený rámcový mandát Výbor upřesňuje
pro potřeby konkrétních jednání zmocněnce nebo předsedů pracovních skupin.
Výbor schvaluje a vládě ČR předkládá roční zprávu o své činnosti v rozsahu
bodu 1 článku 4, obsahující především:
a) analýzu stavu jaderné energetiky a průmyslu a jeho změnu,
b) legislativní rámec a plnění legislativních úkolů,
c) vyhodnocení naplňování konkrétních úkolů a cílů z Národního akčního
plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR, případně návrh na jeho
aktualizaci,
d) shrnutí vývoje mezinárodní spolupráce v oblasti jaderné energetiky:
- bilaterální a multilaterální smlouvy a účast v mezinárodních
organizacích,
- mezinárodní spolupráce ve výzkumu,
- mezinárodní spolupráce v rámci dodavatelského řetězce,
- mezinárodní spolupráce ve vzdělávání a tréninku.

Článek 5
Jednání a rozhodování Výboru

1)
2)

Členové Výboru se účastní jednání osobně.
Člena Výboru může na jednání zastoupit jeho alternát (pověřený příslušným
členem Výboru), který se jednání Výboru účastní s hlasem poradním.

4
Členové Výboru mohou být doprovázeni na jednání Výboru svými
spolupracovníky a dalšími vybranými experty pouze s předchozím souhlasem
předsedy Výboru.
4) Jednání Výboru se krom osob, u kterých to stanoví tento Statut, účastní na
základě rozhodnutí předsedy Výboru i vybraní nestálí členové Výboru, případně
další osoby.
5) Jednání Výboru jsou neveřejná.
6) Nestálý člen Výboru je povinen se účastnit jednání Výboru, pokud projednávaná
problematika spadá do jeho gesce nebo pokud je o účast požádán
předsedajícím Výboru či jeho členem.
7) Členové Výboru mohou prostřednictvím tajemníka Výboru navrhovat
předsedovi Výboru body k projednání na Výboru.
8) Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů Výboru.
9) Členové, nestálí členové, zmocněnec pro jadernou energetiku, předsedové
pracovních skupin a členové expertního týmu pro jadernou energetiku plní úkoly
vyplývající z usnesení Výboru.
10) Vládní zmocněnec pro jadernou energetiku je zároveň místopředsedou Výboru
a v zastoupení předsedy Výboru řídí zasedání Výboru.
3)

Článek 6
Pracovní skupiny Výboru
1)
2)
3)
4)

5)
6)

K naplňování úkolů plynoucích z jednání Výboru mohou být zřizovány stálé
pracovní skupiny, v jejichž čele stojí věcně příslušný stálý člen Výboru.
Návrh na zřízení pracovní skupiny, její mandát, strukturu a předsedu schvaluje
vláda na základě návrhu Výboru.
Jmenovité obsazení pracovní skupiny schvaluje Výbor na základě doporučení
předsedy pracovní skupiny.
Předseda pracovní skupiny může v rámci mandátu dle bodu 3 článku 4
vymezeného příslušné pracovní skupině vystupovat jménem státu v rámci
jednání.
Specifické úkoly pro pracovní skupinu v souladu s vládou schváleným
mandátem schvaluje Výbor.
Předsedové pracovních skupin předkládají plnění úkolů a pravidelné zprávy
o své činnosti Výboru minimálně jednou ročně (viz bod 4 článku 4).
Článek 7
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) sám nebo s předsedy pracovních skupin 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:
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a. komunikace s možnými dodavateli/strategickými investory do
nového jaderného zdroje
b. zástupci Evropské komise ve věci procesu výběru dodavatelů,
EIA, SEA, financování nového jaderného zdroje
c. posílení dlouhodobé bezpečnosti dodávek jaderného paliva
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) na základě zpráv od členů Výboru a předsedů pracovních skupin
připravuje roční zprávu o stavu naplňování Národního akčního plánu
rozvoje jaderné energetiky v ČR a předkládá Výboru návrhy na
opatření na jeho realizaci,
e) Vládní zmocněnec pro jadernou energetiku je zároveň místopředsedou
Výboru a v zastoupení předsedy Výboru řídí zasedání Výboru.

