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Předpoklady: 

1. Nutnost náhrady dožívajících bloků jaderné elektrárny Dukovany cca po 
roce 2040-45. 

2. Výsledky práce vládní komise pro uhelné elektrárny a postupný útlum 
jednotlivých bloků - dožívání zařízení, neplnění nových přísných emisních 
limitů, ubývání zásob domácího uhlí. 

 

Směřování ČR k tzv. Low Carbon Energy je možné pouze při 
maximalizaci využití potenciálu OZE a provozu jaderných elektráren. 

Český energetický mix pro nízkouhlíkovou energetiku bude zajištěný 
výrobou elektřiny a tepla z jaderných elektráren a OZE, vhodně doplněné o 
plynové zdroje, které budou zejména poskytovat regulační výkon a 
zabezpečovat dodávky tepla. 
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Budoucnost energetiky ČR  
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Energetická bilance zemí EU v roce 2040 

Export nad + 20 % 

+ 10 % do + 20 % 

0 % do + 10 % 

Import 0 % do - 10 % 

- 10 % do - 20 % 

 více než - 20 % 

Výkonové bilance  

Z analýzy vyplývá nezbytnost výstavby nových zdrojů základního 
zatížení 750 – 1200 MW. 



Usnesení vlády ČR k NJZ EDU 
 

Soustředit maximální personální 

kapacity a potřebné finanční zdroje 

na přípravnou fázi realizace NJZ v 

lokalitě Dukovany, které by měly 

nahradit stávající výrobní jednotky, 

prioritně o výkonu do 1 200 MW s 

možností rozšíření na 2 400 MW. 

POZN: 

Příprava výstavby NJZ neřeší náhradu 

výkonu v budoucnosti odstavených 

klasických elektráren. 

 

3 

Vláda ČR ukládá: 



Vláda ČR jmenovala s účinností od února 2019 vládním zmocněncem pana 
Jaroslava Míla. 
 
 
 

 

 

 

Následně vláda ČR jmenovala expertní tým vládního zmocněnce ve složení: 

Jan Vacík, Jaromír Novák, Vojtěch Michalec, Jana Siegerová  

a Vladivoj Řezník 

Seniorní experti se znalostí jaderné energetiky. 

Kontrakt na 3 roky nebo po dobu výkonu funkce vládního zmocněnce Míla. 
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Vládní zmocněnec pro jadernou energetiku a expertní tým 

 



– Příprava jednání, jednotlivých bodů programu a kontrola plnění úkolů 
Stálého vládního výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů (SVVNJZ) 

– Kooperace s ČEZ, a.s. a EDU II a vedení odborné diskuze k projektu NJZ 

– Jednání s velvyslanci zainteresovaných zemí 

– Analýza dokumentů ČEZ, a.s. a jejich připomínkování 

– Vedení pracovních komisí – podvýborů stálého výboru 

– Koordinace mezi resorty tj. jednotlivými ministerstvy a úřadem vlády 

• MPO – energetické bilance ČR, legislativa, státní autorizace, jednání s EK atd. 

• MF – financování NJZ 

• MMR – nový stavební zákon 

• MD – příprava dopravních tras pro těžké a rozměrné komponenty 

• MZV – jednání s EK a státy EU 

• MŠ – vzdělávání a výchova nových jaderných expertů atd. 
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Hlavní činnosti VZ JE a expertního týmu  
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Lokalizace nového bloku Dukovany 



Usnesením vlády č. 485 byla schválena vybraná varianta 
investorského modelu - investorem NJZ bude 100% dceřiná 

společnost ČEZ EDU II. 

 
• Akcionářská struktura ČEZ, a. s. nebude změněna, není nutno 

transformovat ČEZ z důvodů realizace NJZ 
• Společnost EDU II je 100% dceřinou společnosti ČEZ a je investorem 

NJZ  
• Jako podpora státu bude uzavřena smlouva mezi státem a ČEZ 

umožňující získání úvěru pro výstavbu NJZ za výhodných podmínek, stabilitu 
legislativního  a regulatorního prostředí a kompenzace při jeho změně 

• Je předpokládáno, že vlastní investice bude financována investorem s 
tím, že ten si tak bude moci díky jištění ze strany státu zapůjčit peníze za 
náklady podobné jako by si půjčoval stát 

• Smlouva mezi státem a ČEZ současně bude rovněž zajišťovat 
podmínky pro realizaci investice, rozdělí odpovědnost mezi ČEZ a stát, 
bude definovat práva a povinnosti smluvních stran 
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Cíle smlouvy a bezpečnostní zájmy ČR 

 

• Zajištění legislativní a regulatorní stability Projektu NJZ pro investora 
ovlivňující ekonomiku projektu. 

• Zajištění energetické bezpečnosti dle bezpečnostní strategie ČR ve 
vazbě na dodávky elektřiny. 

• Zajištění stability jak z hlediska zdrojového, přenosového, udržitelné domácí 
produkce elektřiny. 

• Energetická infrastruktura jako součást kritické infrastruktury. 

• Minimalizace dovozní závislosti státu x zajištění základního zatížení novým 
zdrojem. 

• Výstavba a provoz NJZ x geopolitická závislost na určitém dodavateli či zemi 
původu. 

• Stát potřebuje v každém okamžiku přípravy a realizace NJZ 
zajišťovat své bezpečnostní zájmy. 

 

Smlouvy stát – investor (EDU II) 

  



Projekty nových jaderných elektráren v Evropě 

 

Flamanville 2007 - ? 

Olkiluoto 2005 - ? 

Mochovce 3,4 2008 - ? 

Pakš 5,6 – nezahájeno  

– plán provozu od 2025 

Hanhikivi – nezahájeno  

– plán provozu od 2024 

• Zpoždění v řádu roků. 

• Zvýšené náklady v řádu mld EUR. 

• Nejistota v povolování. 

Výstraha a ponaučení pro ČR a ČEZ. 
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• Politická podpora projektu NJZ a stabilita legislativního prostředí. 
• Silný a kompetentní tým investora. 
• Spolehlivý a prověřený dodavatel NJZ. 
• Silný a kompetentní tým dodavatele a jeho subdodavatelů. 
• Důraz na přípravu povolování NJZ v ČR. 
• Zajištěné financování projektu NJZ. 
• Dobrá, vyvážená smlouva mezi investorem a dodavatelem a nastavení 

jejich partnerství. 
• Účinný kontrolní systém investora a denní spolupráce s dodavatelem. 
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Nutné předpoklady pro úspěšnou přípravu a realizaci projektu 
NJZ. 
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Povolovací proces 

Povolovací řízení 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

EIA 
 

Povolení k umístění 
(SÚJB) 

Územní rozhodnutí 
(stavební úřad, DOSS) 

Povolení k výstavbě 
(SÚJB) 

Stavební povolení 
(stavební úřad, DOSS) 

Výběr dodavatele, 
Hodnocení nabídek 

Řízení 

Hodnocení 

    Stanovisko EIA 

 Řízení     Povolení k umístění 

SÚ    Územní rozhodnutí 

 
     

 

 

Dokumentace 

Průzkumy, dokumentace 

Dokument DOSS 

Předložení nabídek 

Proces vydání povolení k umístění (SÚJB) trvá ze zákona 12 měsíců 

Správní lhůta pro vydání rozhodnutí o umístění stavby je 90 dní 



 
Současné možnosti technologií potenciálních dodavatelů NJZ EDU II a 
výkony bloků: 

• AP 1000 (Westinghouse) – cca 1200 MW 

• APR 1000 (Korea Hydro & Nuclear Power ) – cca 1000 MW 

• EPR 2 (EDF) – cca 1000 MW 

• HPR 1000 (China General Nuclear Power Corporation ) – cca 
1160 MW 

• VVER 1200E (Rosatom) – cca 1200 MW 

 
Z výše uvedených možných technologií byly v minulém roce z dalšího uvažování vyřazeny 
technologie EPR a EU-APR z důvodů příliš vysokého jednotkového výkonu bloků a 
nemožnosti zajištění transportu velkých komponent na místo staveniště EDU II (EU - APR). 
Zástupci společnosti ATMEA a EDF informovali na jednání v září roku 2019, že 
nepředpokládají předložení nabídky ATMEA1 ve výběrovém řízení na dodavatele NJZ EDU II 
a zároveň informovali o přípravě projektu EPR 2. 
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Dodavatelský model EPC 
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Cílem je vyrábět elektřiny z NJZ za co nejnižší náklady a dodávat tak 
obyvatelům a průmyslu v ČR elektřiny za dlouhodobě nízké ceny. 

 

Příklad:  Půjčíme si 100 mil Kč na 30 či 40 roků. 

• Pro 0% úrok splatíme 100 mil Kč. 

• Pro 3% úrok to bude 100 mil Kč + úrok 51,7 mil Kč (30 roků) / 71,8 mil 
Kč pro 40 roků. 

• Pro 5% úrok to bude 100 mil Kč + úrok 93,3 mil Kč/ 131,5 mil Kč 

• Pro 8% úrok to bude 100 mil Kč + úrok 164,2 mil Kč/ 233,7 mil Kč 

Úrok je ziskem banky. 

Vzhledem k tomu, že české banky jsou vlastněny zahraničními vlastníky, tak 
zaplacené úroky nezůstanou v ČR. 

 

Financování NJZ jako jeden z nejdůležitějších parametrů 
úspěšnosti projektu. 

  



• Smlouva 
mezi státem 
a ČEZ 

• Rámcová 
• První 

prováděcí 
 

• Finanční 
podpora 
státu 

• Garantovaný 
výkup 
elektřiny z 
NJZ po 
předem 
stanovenou 
dobu 
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Stálý vládní výbor pro výstavbu nových jaderných zdrojů a Vláda ČR 

EDU II a ČEZ, a.s. a projekt NJZ 

Státní podpora projektu NJZ 
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Jednání s EK – gesce VZ pro JE 

 

Podpora státu v podobě smlouvy mezi ČR a investorem, podpoře financování 
projektu a smlouvě o výkupu elektřiny z NJZ představuje veřejnou podporu, 
která podléhá předchozímu schválení EK, která má výlučnou pravomoc rozhodovat v 
otázkách veřejné podpory 

Subjekty, se kterými bude jednáno na straně EK: 
DG Grow: forma výběrového řízení, tj. využití § 29 písm. a, ZZVZ 
DG Energy: veřejná podpora ve smyslu tržního selhání a nefunkčnosti 
energetického trhu, které odůvodňují poskytnutí veřejné podpory 
DG Competition: veřejná podpora jako taková ve smyslu přiměřenosti, 
odůvodnitelnosti z tržního pohledu 

Zapojené subjekty na straně ČR: 

• Při přípravě podkladů a následném jednání s EK bude stěžejní využití ÚOHS, 
MPO, MF, MMR, MZV (Stálé zastoupení ČR při EU), ÚV ČR, ČEZ 

• Při poradenských služeb pro účely zpracování potřebných právních  
a ekonomických analýz (tržní selhání na relevantním trhu, přiměřenost veřejné 
podpory, riziko překompenzace a další) 
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Malé modulární reaktory 

SMR (Small Modular Reactors ) 
 

• Technologie malých modulárních reaktorů se 
jeví jako perspektivní cesta pro zajištění rychlé 
výstavby nových jaderných zdrojů 
 

• ČEZ připravil předběžnou studii využitelnosti 
SMR. Finální studie doplněná o ekonomické 
údaje bude k dispozici v březnu roku 2020 
 

• Z hlediska výkonu SMR jsou bloky  
o menších výkonech vhodné pro energetickou 
soustavu ČR 
 

• Do výroby a výstavby SMR v ČR a EU je možné 
zapojit český jaderný průmysl, který má 
zkušenosti z výstavby elektráren typu VVER 

• SMR lze potenciálně využít i jako náhradu 
stávajících klasických elektráren  
s dodávkou tepla 

 
 



Harmonogram přípravy výstavby NJZ EDU 

• Zahájeny konzultace s EK - listopad 2019. 
• Zahájení vlastní Pre-Notifikace – červenec 2020. 
• Předpoklad zahájení vlastní Notifikace – leden 2021. 
• Předložení žádosti o vydání povolení SÚJB k umístění NJZ v půlce 

roku 2020, předpoklad vydání rozhodnutí do 9 -12 měsíců 
• Příprava získání státní autorizace výrobny elektřiny podle energetického 

zákona. 
• Předpoklad zahájení VŘ na dodavatele NJZ v roce 2020/2021 dle 

průběhu notifikačního řízení s EK a následné dokončení výběru dodavatele.  
• Předložení žádosti o územní rozhodnutí v 3/2021, předpoklad vydání 

územního rozhodnutí do 9/2021 
• Orientační termín ukončení výstavby 1. bloku NJZ je v současnosti v 

roce 2036 (je podmíněn skutečným a včasným plněním činností ve všech 
fázích projektu) 

 

 

17 



Děkuji za pozornost 
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