
Piráti se STAN proto žádají po vládě: 

 

1) Transparentnost: Požadujeme, aby před podpisem smlouvy mezi Českou republikou a ČEZ,           

a.s., byly zveřejněny s možností odborné oponentury následující podklady: 

○ kvalifikované odhady, kolik budou lidé platit jako příplatek v platbách za elektřinu, a             

to v návaznosti na různé scénáře vývoje cen elektřiny,  

○ navrhované metody, jak zastropovat realizační cenu přímo v zákoně, ta pak nesmí            

být měněna pouhou dohodou mezi MPO a ČEZ; dále návrh způsobu férového            

rozložení rizik a příležitostí spojených s budoucím vývojem cen elektřiny, a to pro             

všechny potenciální scénáře a zúčastněné subjekty,  

○ komplexní LCA/CBA analýza projektu a nacenění závazku státu vůči investorovi, 

○ představit harmonogram aktualizace státní energetická koncepce (SEK) tak, aby byla          

dopracována před finálním rozhodnutím o stavbě nového bloku, protože ta stávající           

nezohledňuje nová data a trendy, 

○ texty návrhů smluv včetně příloh a související právní a další analýzy, které si stát              

nechal zpracovat, a to po vyloučení úzce specifikovaných částí týkajících se jaderné            

bezpečnosti; utajení celých smluv považujeme za nezákonné a obrátili jsme se na            

vládu  i s žádostí o jejich zrušení režimu utajované informace, 

○ systémové záruky transparence, aby nedošlo k rozkradení 20 miliard na přípravu           

projektu včetně zakázek např. na právní a další související služby, na který je             

výjimka ze zákona o zadávání veřejných zakázek. 

2) Výhodnost:  

○ Podle podkladů, které máme k dispozici, není zcela jasné, zda je navržený            

investorský model vhodný pro stavbu tohoto rozsahu. Požadujeme detailní analýzu          

jednotlivých modelů a jejich dopad na veřejné finance. 

○ Každopádně požadujeme, aby související návrh zákona o opatřeních k přechodu          

České republiky k nízkouhlíkové energetice byl nejprve řádně projednán v Komisi           

vlády pro hodnocení dopadu regulace.  

3) Bezpečnostní záruky: Požadujeme závazek vlády, že práce hlavního dodavatele a dodavatelů           

strategických částí (řídící systém, fyzická ochrana, apod.) nebudou svěřeny firmě z           

totalitního nebo autoritářského státu či firmě s rizikovými vazbami.  

4) Podpora výzkumu: Požadujeme, aby vláda představila schéma podpory s časovým výhledem           

10 let na podporu výzkumu a vývoje malých modulárních reaktorů a dalších jaderných             

technologií. 

 


