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Záznam 

 
z mimořádného zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, 

konaného dne 27. ledna 2021 prostřednictvím videokonference 
 

Program: 
 
1. Materiál k projednání 
 

1.1 Problematika zajištění výstavby jaderných zdrojů v ČR  
 
 
 

Průběh jednání 
 

Jednání zahájil a řídil předseda vlády a předseda RHSD ČR Ing. Andrej Babiš (dále jen 
„předsedající“), který v úvodu přivítal účastníky a stručně představil téma mimořádné plenární 
schůze.  
 
 
Bod 1.1  Problematika zajištění výstavby jaderných zdrojů v ČR 
Předsedající v úvodu zdůraznil, že cílem mimořádné plenární schůze je projednání přípravy výběru 
dodavatele dostavby Jaderné elektrárny Dukovany. Ke stejnému tématu se dnes uskuteční rovněž 
jednání se zástupci všech stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Smyslem 
je zejména přijetí rozhodnutí o počtu účastníku výběrového řízení nebo o případném vyřazení 
některých zájemců ještě před započetím řízení.  
Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák poděkoval za svolání mimořádného jednání, které považuje 
za velmi důležité vzhledem k rostoucímu významu jaderné energie jako bezemisního 
energetického zdroje. Vláda by proto neměla zpomalovat nastavený proces výběrového řízení 
a vyřazovat případné zájemce ještě před jeho započetím. Opačný postup by vzhledem k pravidlům 
konkurence vedl k navýšení nabídkové ceny a tím pádem k omezení porovnatelnosti jednotlivých 
nabídek.  
Viceprezident KZPS ČR Ing. Vladimír Budínský, MBA uvedl, že činnost vlády v této oblasti musí 
být vedena snahou o včasné nahrazení vyřazovaných energetických zdrojů novými zdroji 
bezemisními, a připomněl zásadní rozhodnutí učiněné v 90. letech 20. století, kdy bylo původní 
ruské palivo pro jaderné elektrárny nahrazeno palivem americké výroby, jež se však ukázalo jako 
méně kvalitní. Vzhledem k tomu, že ruské palivo odpovídá všem mezinárodním standardům, není 
nutné nikoho z účastníků předem vyřazovat.  
Prezident HK ČR Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. souhlasil s názory předřečníků s tím, že bez znalosti 
konkrétních sdělení zpravodajských služeb podporuje účast všech pěti avizovaných zájemců 
o dostavbu s cílem získat co nejnižší nabídkovou cenu.  
Předseda ČMKOS Josef Středula poděkoval Ministerstvu průmyslu a obchodu za poskytnuté 
podklady a ocenil projednávání tohoto závažného tématu, bez jehož řešení hrozí nedostatek 
elektrické energie a energetická chudoba obyvatel. Vzhledem k vysoké nestabilitě tradičních 
bezemisních zdrojů mohou jaderné zdroje v tomto směru významně pomoci. I při použití 
technologie dodané Ruskem by nedošlo ke zvýšení bezpečnostních hrozeb, neboť jaderné 
elektrárny v ČR ruskou technologii již nyní využívají, navíc je diskutabilní možné napojování nové 
technologie na tu dosavadní. Klíčová je přitom i podpora pro české firmy, respektive jejich zapojení 
jako subdodavatelů. Z uvedených důvodů je ČMKOS pro zapojení všech pěti zájemců do 
výběrového řízení a jeho pokračování dle časového harmonogramu s férovým zhodnocením 
obdržených nabídek. 
Vzhledem k většinovému názoru opozičních politických stran na vyřazení zájemců z Ruska a Číny 
z účasti na výběrovém řízení z důvodu bezpečnostních hrozeb požádal předsedající sociální 
partnery o větší mediální komunikaci jejich názorů. Možností je rovněž svolání společného jednání 
RHSD ČR se zástupci opozičních stran k této problematice. Úlohou současné vlády je přitom 
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pouze zahájení výběrového řízení s tím, že jeho vyhodnocení bude provádět až vláda vzešlá 
z voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
Předseda OS ECHO JUDr. Zdeněk Černý, MBA doporučil neodkládat rozhodnutí o vypsání 
výběrového řízení vzhledem ke značnému riziku marného vynaložení finančních prostředků 
a zrušení činnosti odborných pracovních týmů. Bez konkrétních poznatků z hlediska bezpečnosti 
lze tvrdit, že větší konkurence uchazečů přinese nižší nabídkové ceny, proto by se řízení mělo 
účastnit všech pět uchazečů.  
Prezident HK ČR Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. připomněl, že vzhledem k provázanosti světového 
obchodu a relativně nízké konkurenci v uvedené oblasti by se i při vyřazení Číny a Ruska v této 
fázi řízení firmy z těchto zemí celého procesu účastnily na pozici subdodavatelů. Na námitky 
bezpečnostního rázu je přitom možné reagovat až při vyhodnocení celého řízení.  
Předseda ASO ČR Bohumír Dufek podpořil tento názor s tím, že rychlé vyhlášení výběrového 
řízení je v zájmu zachování energetické soběstačnosti ČR a případná bezpečnostní hlediska je 
možné zohlednit až při vyhodnocení celého řízení po volbách. Velký důraz je třeba klást i na oblast 
zaměstnanosti, respektive na udržení pracovních míst odborníků na jadernou problematiku. 
Viceprezident KZPS ČR Ing. Jiří Nouza zdůraznil, že komunikace s opozičními stranami stále 
probíhá a sociální partneři jsou ochotni nadále s nimi vést dialog s cílem okamžitého zahájení 
řízení a jeho zhodnocení a přijetí konkrétního rozhodnutí až po volbách. 
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D. 
MBA poděkoval za přednesená vyjádření a připomněl tlak na nepokračování přípravy na výstavbu 
dalších jaderných zdrojů v ČR. Odkládání termínu vypsání výběrového řízení může vést ke 
spojování nabídek aktuálních uchazečů a tím i k navyšování celkové ceny, což by nutně vedlo 
k nerentabilitě výstavby. Klíčová otázka by v tuto chvíli neměla znít, kdo nový jaderný zdroj 
postaví, ale kdy bude tento zdroj vybudován. 
Předsedající zopakoval, že by bylo vhodné, aby tato problematika byla projednána na úrovni 
tripartity rovněž s opozičními politickými stranami, a závěrem shrnul výsledky jednání s tím, že 
o nich a o stanovisku sociálních partnerů bude informovat na dnešním jednání se zástupci 
opozičních stran.  
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR konstatuje, že vládní strana 
i zástupci sociálních partnerů dosáhli shody ohledně nutnosti výstavby nových jaderných 
zdrojů v ČR. 
 
Sociální partneři podporují urychlené zahájení výběrového řízení na dodavatele výstavby 
nového jaderného zdroje v Dukovanech s tím, že toto řízení není možné před jeho 
zahájením omezovat na základě bezpečnostních kritérií, jež mohou být vyhodnocena až 
v rámci hodnocení předložených nabídek. Jen takový postup zajistí dosažení co nejnižších 
nabídkových cen a co nejširší zapojení českých firem na pozici subdodavatelů. 
 
 
 
Vzhledem k projednání všech bodů programu mimořádné Plenární schůze Rady hospodářské 
a sociální dohody ČR poděkoval předsedající účastníkům Plenární schůze a její jednání ukončil.  
 
 
 

Zpracoval: 
Mgr. David Kadečka 
výkonný sekretář 
RHSD ČR 


