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Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a Zástupce Jaderné
regiony ČR

5. a 6. blok Jaderné elektrárny Dukovany

Máme už silnou vládu a premiéra, kteří rozhodnou?

Vláda přemýšlí a připravuje NJZ, ale nerozhodne.

Stavět se bude, ale ještě nevím, kdo
bude investor a kdo to zaplatí. A
nevím s kým budu stavět. Ale makám
na tom a úkoly jsem rozdal.
V sousedním Maďarku je jiný přístup.

Energetické Třebíčsko pomáhá a radí
premiérovi
Nutné zásady pro přípravu výstavby nových jaderných zdrojů v České republice
1. Respektovat a řídit se schválenou Státní energetickou koncepcí České republiky (SEK) z roku 2015
2. Plnit úkoly z Národního akčního plánu pro jadernou energetiku (NAP JE)
3. Naplnit usnesení vlády ČR ze dne 22. června 2018 č. 415, které stanovuje úkoly pro zajištění výstavby nových jaderných zdrojů se
zásadním úkolem zajištění způsobu investičního a financování NJZ ve spolupráci s vládním zmocněncem v termínu do 30. 11. 2018.

Závěr: U zásadních rozhodnutí musí být ti nejschopnější a nejdůležitější.
Premiér Andrej Babiš musí být v čele Stálého výboru pro jadernou energetiku Největší zakázka v novodobých dějinách ČR se bez
přímého zapojení premiéra neobejde.
Vládní zmocněnec pro energetiku musí být pravou rukou premiéra a vlády. Zatím je to jen úředník MPO bez výrazného vlivu.
Zatím slyšíme jen proklamace a sliby, že se pracuje na jádru. Nevidíme v rozhodujících pozicích ty nejschopnější a hlavně chybí lidé,
kteří to odmakají.

Jaké konkrétní investice se v regionu připravují:
• Samotná stavba 2 bloků se odhaduje na 400 mld. Kč.
• Prodloužení životnosti do roku 2035 cca 100 mld. Kč.
• Likvidace stávajících bloků 1-4 cca 100 mld. Kč
• Možné řešení hlubinného úložiště vysoce radioakt. odpadů cca 100 mld.
Kč.
• Stavby nových zdravotnických a školských zařízení, občanská vybavenost,
byznys centra a ubytování pro cca 5 000 zaměstnanců, atd.

Děkuji za pozornost.
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