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Stanovisko Aliance české energetiky z.s. k možným posunům rozhodnutí o výstavbě
nových jaderných bloků

Vážený pane premiére,
jako členové Aliance české energetiky z.s., která je partnerem Stálého výboru pro jadernou energetiku
a slučuje nejvýznamnější společnosti z oblasti jaderného průmyslu, vyjadřujeme hluboké znepokojení
a zklamání nad vyjádřeními některých členů vlády o možném posunu rozhodnutí o výstavbě nových jaderných
bloků v České republice. Tato vyjádření jsou v příkrém rozporu se schválenou Státní energetickou koncepcí,
Národním akčním plánem rozvoje jaderné energetiky a nakonec i s vládním prohlášením.
V podmínkách České republiky, kde nemáme vhodné přírodní podmínky, bude obtížné naplnit cíle v instalaci
obnovitelných zdrojů (dle SEK 25% výroby), ale i nastavení podmínek jejich instalací (včetně akumulace,
záloh a úprav v distribuci) tak, aby environmentální a zejména cenové dopady neměly fatální dopady
na občany a na průmyslové podniky.
S ohledem na další útlum využívání uhlí jako primárního zdroje pro výrobu elektrické energie bude tedy
při odkladu rozhodnutí o výstavbě nových jaderných zdrojů nevyhnutně v budoucnosti využíván jako primární
palivo zemní plyn.
Dovolujeme si připomenout, že státní energetická koncepce analyzovala takzvaný zelený scénář
(kde nejvýznamnějším zdrojem elektřiny by bylo OZE) i plynový scénář (kde by nejvýznamnějším byl zemní
plyn). Závěry uváděné v SEK pro tyto varianty:
Plynový scénář s omezenou energetickou soběstačností:
• S ohledem na neplnění žádného z kritérií trojice strategických cílů ASEK – bezpečnost, udržitelnost
a konkurenceschopnost, není tento scénář doporučován.

•

Přitom jeho naplnění není vůbec nereálné, prakticky k němu povede ve svých důsledcích nezahájení
projektu výstavby nových jaderných zdrojů v následujících 3 ÷ 5 letech.

Zelený scénář s omezenou energetickou soběstačností:
• Tento scénář je v zásadním rozporu s
i konkurenceschopnost.

požadavky

na

energetickou

bezpečnost

I z výše uvedeného jsme přesvědčeni, že nerozhodnutí o výstavbě nových jaderných zdrojů povede
nevyhnutelně k plynové variantě a jejím negativním dopadům – velké dovozní závislosti, vysokým a velmi
volatilním cenám elektřiny, neplněním klimatických a dekarbonizačních cílů.
Aby si český průmysl a firmy udržely výstavbovou kompetenci, bude nevyhnutné, aby firmy získaly účinnější
podporu státu pro podnikání v zahraničí. A to ať již na projektech v oblasti jaderné nebo klasické energetiky.
Totiž absence kompetence by znamenala zvýšení projektového, resp. výstavbového rizika. A hlavně
smysluplné pojištění a financovaní projektů v zahraničí, které je nevyhnutnou podmínkou naší účasti,
by zabezpečilo udržení kompetence a potom opodstatněného naplnění, resp. zvýšení české lokalizace
při výstavbě v tuzemsku. A to nejen proklamované ale i zaručené.
Zároveň chceme, aby Aliance české energetiky byla efektivněji zapojena do procesu přípravy vhodného
dodavatelského modelu s garancí účasti českých firem.
Vážený pane premiére, věříme, že v zájmu energetické bezpečnosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti
rozhodne Vaše vláda tak, jak původně avizovala do konce roku 2018. Zároveň Vás chceme ujistit, že budeme
nadále spolupracovat na přípravě nových jaderných zdrojů v zájmu českého průmyslu i občanů ČR.
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