Výzva

Ne jadernému tunelu Dukovany
Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,
na programu nadcházející schůze Poslanecké sněmovny máte opět závěrečné třetí čtení
návrhu zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice (věcně o
podpoře jaderné energetiky, sněmovní tisk 966). Vládní návrh připravuje rámec pro
bezprecedentní veřejnou finanční podporu výhradně pro nové velké jaderné reaktory, a to až
stoprocentním vládním úvěrem a zajištěním státního výkupu veškeré v nich vyrobené elektřiny
za nelimitovanou garantovanou výkupní cenu po celou dobu jejich životnosti.
V případě přijetí zákona posunete uvažovaný nový jaderný zdroj zcela mimo trh s elektřinou a
přenesete podnikatelské riziko na budoucí spotřebitele elektřiny a státní rozpočet. Jako
zákonodárci také ztratíte kontrolu nad výší poskytnuté veřejné podpory i nad možností, že z ní
budou profitovat dodavatelé z geopoliticky problematických zemí. Podrobné připomínky
k obsahu zákona jsou k dispozici v příloze.
Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, nehlasujte pro takový zákon, odmítněte
jej. Dopady na rozpočet státu a zátěž spotřebitelů elektřiny by v budoucnu byla daleko vyšší,
než dnes jeho autoři tvrdí. Vládní očekávání o ceně ve výši pouhých 160 mld. korun za nový
dukovanský reaktor je totiž silně podhodnocené a neodpovídá obdobným projektům ve světě.
Některá rizika zákona lze také omezit přijetím pozměňovacích návrhů, o kterých budete
hlasovat. Částečné zlepšení může přinést limit pro garantovanou výkupní cenu elektřiny z
nového reaktoru [pozměňovací návrhy v tisku 966/4 označené jako A.2 a D]. Důležité jsou také
„bezpečnostní pojistky“, které zajistí, aby veřejná podpora nesměřovala do kapes naší zemi
nepřátelských režimů [pozměňovací návrhy v tisku 966/4 označené jako B a C].
Pokud z důvodů svého přesvědčení hodláte hlasovat pro přijetí zákona, podpořte, prosíme,
alespoň tyto opravné návrhy. Hlavní problematické body ale zůstanou: nelimitovaná výhodná
vládní půjčka na investici a na nejméně třicet let garantovaná výkupní cena pro elektřinu z
nových reaktorů s možností prodloužení až do konce životnosti reaktorů.
Děkujeme za pochopení.
V Praze a v Českých Budějovicích 13. dubna 2021
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