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INSTALOVANÝ VÝKON × VÝROBA V ČR 2020
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Instalovaný výkon MW

Jaderné (JE) 4 290 20%

Parní/uhelné (PE) 10 058 47%

Paroplynové (PPE) 1 364 6%

Plynové a spalovací (PSE) 962 5%

Vodní (VE) 1 091 5%

Přečerpávací (PVE) 1 172 5%

Větrné (VTE) 339 2%

Fotovoltaické (FVE) 2 054 10%

21 330

Výroba GWh

Jaderné (JE) 30 043 37%

Parní/uhelné (PE) 35 198 43%

Paroplynové (PPE) 6 041 7%

Plynové a spalovací (PSE) 3 788 5%

Vodní (VE) 2 142 3%

Přečerpávací (PVE) 1 293 2%

Větrné (VTE) 699 1%

Fotovoltaické (FVE) 2 233 3%

81 438



Očekávaný vývoj instalované kapacity

uhelných elektráren
(GW*)

*  Včetně 568 MW elektráren v Polsku, u kterých probíhá prodejní proces.
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-73% Hnědouhelné elektrárny

Modernizované

hnědouhelné elektrárny

Černouhelné elektrárny

Postupně ukončujeme provoz uhelných 

elektráren

 Neinvestujeme do nových uhelných kapacit

 V roce 2020 snížena uhelná kapacita o 1 719 MW, dalších 500

MW uzavřeno během roku 2021.

 Po roce 2030 budou v provozu pouze 3 modernizované uhelné

Elektrárny

 Odchod od uhlí do roku 2038 v souladu s doporučením

Uhelné Komise

Vytěžené uhlí využíváno převážně ve 

vlastních elektrárnách, objemy těžby klesají

 Skupina ČEZ vytěžila 15,4 milionů tun uhlí, z toho pouze 26%

prodáno třetím stranám

 Objem vytěženého uhlí bude postupně klesat až na 8 mil tun v

roce 2030 a bude tedy reagovat na snižování kapacity uhelných

elektráren provozovaných Skupinou ČEZ.
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VÝZNAM NJZ EDU POROSTE I Z DŮVODU ODSTAVOVÁNÍ
UHELNÝCH KAPACIT… 
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CENA - ELEKTŘINA NA ROK 2022

Zdroj www.oenergetice.cz

http://www.oenergetice.cz/
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VNITRODENNÍ TRH

5.9.2021 14.9.2021

Zdroj: www.ote-cr.cz

http://www.ote-cr.cz/


CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO DODAVATELSKÉHO MODELU 
PRO NJZ DUKOVANY (EPC FLEXI)

▪ Hlavní dodavatel zajišťuje dodávku elektrárny včetně fabrikace jaderného paliva na bázi EPC, hlavní dodavatel podává 

nabídku na kompletní dodávku

▪ Investor má nadstandardní kontrolu nad projektem s možností ovlivnit jeho postup. Investor přebírá specifické riziko 

související s takovým ovlivněním projektu.

▪ Investor má smluvně zajištěnou vysokou míru vlivu dodavatelský řetězec, seznamu oslovených potenciálních 

subdodavatelů a výběrových řízeních

▪ Investor bude mít možnost samostatného výběru subdodavatelů pro vybrané části elektrárny, přičemž pro tyto dodávky 

bude omezena, popř. vyloučena odpovědnost Hlavního dodavatele za tyto dodávky. Hlavní dodavatel bude odpovědný za 

celkovou integraci těchto dodávek do elektrárny.

▪ V případě finanční výhodnosti, bude umožněno, aby Hlavním dodavatelem bylo sdružení technologické a stavebně montážní 

firmy s omezeným ručením za vzájemná rizika

▪ Investor bude mít právo vyloučit konkrétní potenciální subdodavatele v případě, že to bude nezbytné pro zajištění 

bezpečnostních a dalších zájmů státu

▪ Dodavatel odpovídá za celkové řízení výstavby, celkové technické řešení elektrárny, organizaci a řízení uvádění do 

provozu, licencovatelnost. 

▪ Investor odpovídá za zpracování povolovací a licenční dokumentace na základě vstupů dodavatele.
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ROZDĚLENÍ ODPOVĚDNOSTÍ – MODEL EPC FLEXI
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SaVI mimo

staveniště
SaVI staveniště Nuclear Island NI SKŘ Turbine Island Balance of Plant

Jad. Palivo

Základní technické zadání

+ funkční požadavky

EDUII

Za podpory OE + dalších poskytovatelů z SKČ

EDUII

Koordinace (integrace)

projektové dokumentace a

technického řešení

EDUII HD

Project Management EDUII EDUII HD s významnou mírou kontroly EDUII

Procurement

Management

EDUII EDUII HD s významnou spoluúčasti EDUII EDUII -

zajištění jad.

mat.

Construction Management
EDUII EDUII HD (s využitím CM) a s významnou mírou kontroly EDUII

Commissioning

Management

EDUII EDUII HD s významnou spoluúčastí EDUII

Proj. dokumentace Dodavatelé SaVI Dodavatelé SaVI HD HD Dodavatel

vybraný HD nebo

inv.

Dodavatel

vybraný HD nebo

inv.

HD

Obstarávání

Dodávka

Montáž

HD (s využitím CM) Dodavatel

vybraný HD nebo

inv.

Dodavatel

vybraný HD nebo

inv.

N/A

Stavba HD (s využitím CM) N/A

Uvedení do provozu -

neaktivní

HD HD Dodavatel

vybraný HD nebo

inv.

Dodavatel

vybraný HD nebo

inv.

HD

Uvedení do provozu –

aktivní - smluvně

N/A N/A HD s provozním personálem investora

Uvedení do provozu –

aktivní odp. dle AZ

N/A N/A Provozovatel – EDUII nebo ČEZ

Provoz Provozovatel – EDUII nebo ČEZ 7



HLAVNÍ VÝHODY/NEVÝHODY MODELU EPC FLEXI

+ S vysokou pravděpodobností akceptovatelný pro všechny potenciální dodavatele

+ Umožňuje optimalizaci rozdělení rizik mezi dodavatele a investora

+ Potenciálně výrazně omezuje výši rizikové přirážky Hlavního dodavatele ve srovnání s klasickým EPC turn key modelem

+ Vysoká akceptovatelnost pro potenciální financující instituce 

+ Vysoká úroveň predikovatelnosti ceny v okamžiku zasmluvnění EPC dodávky

+ Investor má zajištěnu vysokou míru kontroly nad postupem projektu, jeho problémy, má možnost se aktivně účastnit jejich řešení

+ Investor má vysoký vliv na dodavatelský řetězec a podmínky výběru subdodavatelů

+ Nedělená odpovědnost za řízení technického řešení, řízení projektu a řízení výstavby u subjektu, který je nositelem know how

klíčové technologie a technologie výstavby

+ Vysoká zainteresovanost investora v projektu umožňuje snížit možnost fatálního selhání Hlavního dodavatele (např. včasnou 

změnou dodavatelského modelu) nebo snížit dopady takového selhání (převzetí role integrátora projektu)

- Klade velké nároky na dojednání detailních smluvních podmínek spolupráce

- Vyžaduje kooperativní spolupráci mezi Hlavním dodavatelem a investorem 

- Přenáší významnou část rizik na investora – nutný aktivní přístup k řešení problémů – musí být vytvořena dostatečná rezerva a 

operativní způsob jejího uvolňování

- Vyžaduje nastavení rychlých rozhodovacích mechanismů 

- Klade vysoké nároky na kompetence a rychlost rozhodování investora – nesmí dojít k „zamrznutí“ procesů na straně investora 

s výrazně negativními dopady do projektu 

8 8
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HARMONOGRAM - ČINNOSTI  1. FÁZE 

VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍHO POSOUZENÍ

* Finalizace smlouvy s preferovaným dodavatelem, společné výběry 

subdodavatelů

9



HARMONOGRAM PROJEKTU 
POVOLOVÁNÍ
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HARMONOGRAM PROJEKTU 
REALIZACE
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POVOLOVÁNÍ A LICENCOVÁNÍ

• Hodnocení vlivu na životní prostředí

▪ Kladné stanovisko vydáno MŽP vydáno 30.8.2019, probíhá plnění podmínek. 

• Povolení k umístění (SÚJB dle Atomového Zákona) 
▪ povolení vydáno 8.3.2021, probíhá plnění podmínek a příprava na seismickou misi MAAE v 06/2022. 

• Autorizace výrobny (MPO dle Energetického Zákona) 
▪ kladné stanovisko vydáno 27.4.2021. 

• Územní řízení (Stavební úřad MěÚ Třebíč dle Stavebního zákon) - probíhá

▪ příslušný orgán k vydání územního rozhodnutí pro NJZ EDU – MěÚ Třebíč, 

▪ pro všech 12 dokumentací pro územní řízení probíhá zapracování podmínek z vydaných stanovisek a jejich finalizace (Odvodnění do 
Lipňanského potoka; Odvodnění do Heřmanického potoka; Odvedení odpadních vod v průběhu výstavby do Skryjského potoka; 
Odvodnění do Skryjského potoka; Napojení na dopravní infrastrukturu; Účelové komunikace k cizím pozemkům; Přívodní řady; 
Odvedení odpadních vod a MVE; Vyvedení výkonu 400kV; RVNS 110 kV; Areál NJZ EDU; Úpravy na Lipňanském potoce včetně 
retence), 

▪ podklady k žádostem o vydání rozhodnutí o umístění stavby:

▪ dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR),

▪ závazná stanoviska, vyjádření nebo rozhodnutí dotčených orgánů,

▪ stanoviska a vyjádření vlastníků technické a dopravní infrastruktury,

▪ přílohy dle legislativních předpisů.

▪ celkem vydáno přes 900 stanovisek, vyjádření, rozhodnutí atd. ke zohlednění v jednotlivých DÚR.

▪ Žádost podána stavební úřad 1.6.2021



Chráněné

AKTUÁLNÍ DISKUSE SE STÁTEM
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• Výběrové řízení na Dodavatele 

• Poptávková dokumentace zpracována.

• Probíhá bezpečnostní posouzení uchazečů.

• 29. 4. 2021 projednání na Stálém výboru pro výstavbu nového jaderného zdroje.

• Smlouva o výkupu elektřiny (PPA)

• Nastavení podmínek výkupu přes SPV vytvořenou státem.     

• Oprávněné důvody pro úpravu ceny.

• Návratná finanční výpomoc (NFV)

• Financování výstavby.

• Spolupráce se státem při notifikaci 

• Výše uvedené podmínky musí být notifikovány v EK – prokázání povolené státní podpory. 
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POKRAČUJE MÍRNÝ POKLES PODPORY – KOMUNIKACI STÁLE 

DOMINUJE TÉMA KORONAKRIZE, NAVÍC SILNÁ KOMUNIKACE VYLOUČENÍ ROSATOMU Z 
TENDRU NA DOSTAVBU EDU
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Q4) Jste Vy osobně pro rozvoj jaderné energetiky v naší republice? (odpovídají všichni respondenti N=500) (stat. chyba: max. 3,7%)
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VZROSTLY PREFERENCE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ, KTERÉ 
SE TAK POPRVÉ OD ROKU 2018 DOSTALY OPĚT NA ÚROVEŇ 
JÁDRA.
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Q5) Česká republika má několik variant energetické koncepce země do roku 2030. Které výrobní zdroje, by podle Vašeho názoru měly mít na výrobě elektřiny 

do roku 2030 největší podíl? (odpovídají všichni respondenti N=500)

(stat. chyba: max. 3,7%)

*Pozn.: V roce 2010 nerealizováno 

Zastoupení ostatních fosilních zdrojů je minimální – plyn (5%) a uhlí (3%)
Podzim 2020 – plyn (6%) a uhlí (4%).
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SHRNUTÍ

▪ Dlouhodobou strategii energetiky (i mnoha dalších odvětví) v ČR bude zapotřebí přizpůsobit závazkům 

klimaneutrality, ke které se ČR přihlásila.

▪ Řadu odvětví bude možné dekarbonizovat jen díky vyšší elektrifikaci, potřeba bezemisní elektřiny 

proto dlouhodobě poroste.

▪ Uhelné zdroje pod regulatorním i ekonomickým tlakem (BAT, CO2) postupně ukončí svou činnost, 

zemní plyn je pouze přechodné řešení, které může částečně a po omezenou dobu kompenzovat 

výpadek uhelných kapacit.

▪ Zemní plyn je pouze přechodné řešení, postupně má být nahrazen zeleným vodíkem/metanem.

▪ Náklady na dodanou MWh z jaderné elektrárny jsou určeny především cenou financování. 

▪ Zatímco Evropa spoléhá významně na offshore, ČR jako vnitrozemský stát potřebuje rozvíjet projekty 

jaderných a obnovitelných zdrojů.
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DĚKUJI ZA POZORNOST


