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Návrh

poslance

Petra Pávka

na vydání

zákona
k vládnímu návrhu zákona o opatřeních k přechodu České republiky
k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2000 Sb.,
o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů

(sněmovní tisk č. 966)

Vládní návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně
zákona č. 165/2000 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů se mění
takto:
V § 3 odst. 4 (Smlouva o výkupu), který zní: Smlouva o výkupu se uzavírá nejméně na dobu 30 let
s možností jejího prodloužení o nejméně 10 let, a to i opakovaně, nejdéle však do ukončení
provozu nízkouhlíkové výrobny. K uzavření smlouvy se vyžaduje schválení vládou.
Mění se následovně:
Smlouva o výkupu se uzavírá na dobu 30 let s možností jejího prodloužení nejvíce 10 let.
K uzavření smlouvy se vyžaduje schválení vládou.

Odůvodnění:
Výroba elektřiny z jaderných zdrojů se posledních 50 let propaguje jako nejlevnější zdroj výroby
elektřiny, a to i v poměru investičních nákladů a užitné hodnoty.
Smlouva o výkupu podle vládního návrhu zákona předpokládá podporu vykupované ceny z veřejných
prostředků podle modelu, který se uplatňuje při výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Například
fotovoltaické elektrárny z doby takzvaného solárního tunelu měly smlouvu o výkupu na 20 let
(15+5let). Veřejná dehonestace obnovitelných zdrojů způsobená podílem financování ze státního
rozpočtu a zejména z kapes spotřebitelů nikdy neskončila. Ustanovení paragrafu 3 odst. 4. garantuje
výrobci a provozovateli jaderného zdroje prodávat elektřinu za dotovanou cenu nekonečně dlouho
nejdéle do ukončení provozu jaderného zdroje. To znamená, že státní rozpočet a spotřebitelské ceny za
elekřinu budou zatěžovány dotovanou cenou po dobu existence jaderného zdroje, to znamená
minimálně 50 let. Z dotované ceny přitom budou generovány zisky, které nebudou pouze příjmem
státního rozpočtu, ale i příjmem soukromých akcionářů ČEZu. Původně navrhované znění bude mít za
následek jaderný tunel.

V Praze 25. listopadu 2020
Petr Pávek v.r.
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