
ENERGETIKA5/2010 279

JADERNÁ ENERGETIKA

Mù�ete nám v této souvislosti pøiblí�it
v krátkosti projekty ÈEZ v oblasti ja-
derné energetiky?

V projektu dostavby JE Temelín, tedy vý-
stavby blokù 3 a 4, probíhá zadávací
øízení podle zákona o veøejných zakáz-
kách. Dále budeme pøedkládat na Mi-
nisterstvo �ivotního prostøedí právì do-
konèovanou dokumentaci hodnocení
dopadù na �ivotní prostøedí (EIA), pøi-
pravujeme investièní akce související
s pøípravou lokality a s úpravou transport-
ních tras v okolí elektrárny. V projektech
Dukovan a Jaslovských Bohunic zpraco-
váváme Studie proveditelnosti. Tedy pod-
klady pro rozhodnutí, zda je v dané
lokalitì výstavba JE technicky mo�ná
(napøíklad vyvedení výkonu, dopravitel-
nost komponent, chlazení,…) a zda je
i pro investora ekonomicky výhodná.
Zatímco projekty Temelína a Dukovan
pøipravuje ÈEZ, pro pøípravu projektu
Jaslovských Bohunic jsme spolu se slo-
venským podnikem JAVYS zalo�ili spo-
leèný podnik JESS, kde ÈEZ dr�í 49 %
akcií. Ètvrtým projektem je dostavba
tøetího a ètvrtého bloku v JE Cernavoda
v Rumunsku (v konsorciu s dalšími 6

Pane øediteli, Skupina ÈEZ vìnuje vel-
kou pozornost pøípravì projektù na
výstavbu nových zdrojù, mezi nimi ja-
derných elektráren. Z jakého dùvodu?

Ve svìtì by mìly být v pøíštích dese-
tiletích postaveny desítky, ne-li stovky
nových zdrojù vyu�ívajících jako pa-
livo energii jádra. Znamená to tedy, �e
jaderná energetika u� není tabu?

Postupnì dochází ke stárnutí energetic-
kých zdrojù a zmìnì dostupnosti a vstup-
ních cen primárních paliv. Skupina ÈEZ
tedy pochopitelnì pøipravuje a realizu-
je obnovu svých elektráren. Zároveò se
sna�í najít co nejvhodnìjší mix svých
zdrojù s ohledem na ekonomiku provozu
a tedy i dostupnosti a ceny paliv a emis-
ních povolenek. Jaderné elektrárny jsou
z tohoto pohledu vhodným doplnìním
portfolia, jako stabilní a výkonný zdroj
zejména pro základní zatí�ení. Cena vy-
robené elektøiny je, i pøes vysoké inves-
tièní náklady, nakonec nejni�ší a dlou-
hodobì stabilní.

Rozhodnì není tabu. Po 30 letech se roz-
bìhla výstavba jaderné elektrárny v USA
(JE Vogtle), staví se v Evropì (Olkiluoto
Finsko, Flamanville Francie) a samozøej-
mì v Asii (zejména Èína, Indie, Japon-
sko). Zemì, které doposud jaderné elek-
trárny neprovozovaly, zahajují pøípravu,
nebo ji� mají podepsané kontrakty. Mezi
tyto zemì patøí tøeba i sousední Polsko,
kde chtìjí zprovoznit první blok do roku
2020 a nastavují spolupráci s potenciál-
ními dodavateli. První bloky zaèínají sta-
vìt v Arabských emirátech nebo tøeba
v Bangladéši. Celkovì je celosvìtovì
vedle souèasných provozovaných 438
blokù ve výstavbì dalších 54. Dle aktu-
álních informací WNA je dalších 148 blo-
kù plánováno a o 342 se uva�uje. Teme-
línské bloky 3 a 4 uvádí WNA v kategorii
uva�ováno a pátý dukovanský blok
v tìchto pøehledech zatím chybí úplnì. To
jen pro pøedstavu celkové situace, která
je urèitì výzvou pro dodavatele pro jader-
nou energetiku a zároveò hrozbou pro
investory, proto�e kapacity prùmyslu mo-
hou být na urèitou dobu vyèerpány.

investory ÈEZ vlastní podíl 9,15 %). Tam
se v souèasnosti pøipravuje výbìr do-
davatele.

Podpora dostavby JE Temelín je ve veøej-
nosti vysoká, zhruba 70 %. Podobnì je
na tom s podporou jádra v Evropì jen
Litva a Slovensko. Své jistì sehrává i to,
�e ÈEZ bezpeènì a spolehlivì provozuje
dvì jaderné elektrárny a �e se sna�íme
být v�dy transparentní. Rovnì� se sna-
�íme eliminovat dopady výstavby na
okolní obce a kromì pøíspìvkù na sport
a kulturu se chystáme vybudovat nìkteré
objízdné trasy.

Pøesnìjší je, �e pøípravnou fázi lze roz-
dìlit na tøi hlavní èásti. Výbìr dodavatele,
licenèní proces a pøíprava souvisejících
a vyvolaných investic. Co se týèe výbìru
dodavatele, tak nyní probíhá výbìr do-
davatele formou veøejné zakázky v sou-
ladu se zákonem o veøejných zakázkách.
Je ukonèena kvalifikace zájemcù (kon-
sorcium Westinghouse Electric Compa-
ny LCC a Westinghouse Electric Czech
Republic s.r.o., konsorcium Škoda JS,
Atomstrojexport a Gidropress a fran-
couzská spoleènost AREVA). Pøipravuje-
me jednání s dodavateli dle §33 zákona
o veøejných zakázkách a na podzim vy-
zveme zájemce k pøedlo�ení nabídek.
Jen pro pøedstavu, vlastní zadávací do-
kumentace má pøibli�nì 3000 stran
a je tvoøena v angliètinì. V rámci licenè-
ního procesu máme zpracovanou doku-
mentaci hodnocení vlivu na �ivotní pro-
støedí (EIA). Nyní probíhá její finalizace
a v èervnu pøedpokládáme její pøedání na
Ministerstvo �ivotního prostøedí. Dále
rozbíháme pøípravu Zadávací bezpeè-

Na prvním místì mezi projekty je do-
stavba Jaderné elektrárny Temelín,
která je dnes ve støedu pozornosti
odborné i široké veøejnosti, jak je
tento projekt pøijímán?

Výstavbu nové jaderné elektrárny, dá-
le budeme hovoøit o dostavbì JE Te-
melín, je mo�né zjednodušenì rozdìlit
do dvou etap – fáze pøípravné a sa-
motné realizace. Co vše obsahují a co
ji� bylo udìláno?

Není snad jediná odborná konference v Èeské republice v posledním období, aby se na ní nehovoøilo o jaderné energetice
a konkrétnì o dostavbì dvou blokù v Jaderné elektrárnì Temelín. Zaznívají na nich hlasy pro i proti, fundovaná vystoupení
odborníkù se sna�í odpùrci jádra pøebít „zelenými argumenty“, kdy vaøí takøíkajíc z vody. Jedná se o velice aktuální téma,
které vy�aduje seriózní diskusi bez emocí a víry v spasitelnost obnovitelných zdrojù energie… Ing. Petra Závodského,
øeditele útvaru výstavba jaderných elektráren akciové spoleènosti ÈEZ, který s pøednáškou na téma dostavby ETE vystou-
pil napø. na 10. energetickém kongresu a hovoøil o této problematice i na nedávném summitu k Temelínu, jsme se zeptali:

Čím dříve se český průmysl do obnovy výroby
v jádru zapojí, tím větší šance bude mít
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nostní zprávy a dalších licenèních doku-
mentù. Další velkou oblastí v rámci pøí-
pravy projektù je pøíprava a realizace
souvisejících a vyvolaných investic. Tyto
investice se týkají jak lokality (úpravy stá-
vajícího zaøízení a pøíprava staveništì),
tak investic do omezení negativních do-
padù budoucího navýšení dopravní zá-
tì�e v okolí elektrárny (obchvaty obcí,
rozšíøení komunikací apod.). Zde se blí-
�íme do realizace s prvními akcemi.

V podstatì to tak je, vybereme dodava-
tele, jeho� nabídka bude splòovat para-
metry a bude pro ÈEZ nejvýhodnìjší. Je
si tøeba ale uvìdomit, �e jednotlivých
technických po�adavkù je nìkolik tisíc
a jejich naplnìní je potøeba ovìøit a vy-
hodnotit.

Všichni tøi zájemci odhadují úèast míst-
ních firem a� do 70 % objemu zakázky.
Reálnì to ale bude zále�et na øadì fak-
torù a zejména konkurenceschopnosti
domácích firem. A èím døíve se èeský
prùmysl do obnovy výroby v jádru zapo-
jí, tím vìtší šance bude mít.

Opravdu bude zále�et na konkurence-
schopnosti domácích firem. Nicménì tak-

V souèasnosti probíhá mj. zadávací øí-
zení, na první pohled se mù�e zdát, �e
se jedná o snadnou zále�itost – vybe-
ru toho dodavatele, jeho� nabídka spl-
òuje po�adované parametry zdroje a je
cenovì nejzajímavìjší. V praxi je to
podstatnì slo�itìjší. Mù�ete to kon-
kretizovat?

Dnes se hovoøí o tom, �e dodávky na
dostavbu ETE by mìly být ze sedm-
desáti procent pokryty domácími fir-
mami. Jak se došlo k tomuto podílu,
je to reálné?

Na nedávném „summitu“ k dostavbì
JE Temelín padla v diskusi otázka,
proè to není více, napøíklad devadesát
procent…

to vysoké èíslo není reálné u� z dùvodu,
�e �ádná místní firma není vlastníkem
projektu jaderné elektrárny generace III
nebo III+.

Zatím nemáme závazné nabídky od do-
davatelù, ale pokud by se nám podaøilo
naplnit optimistický harmonogram, tak
by nový blok mohl zaèít vyrábìt elektric-
kou energii okolo roku 2020.

Pokud bychom projekt Temelína porov-
návali s jinými lokalitami, tak obrovskou
výhodou je plocha v podstatì ji� urèená
a pøipravená pro výstavbu dalších dvou
blokù vèetnì posouzení vhodnosti loka-
lity mezinárodními autoritami (MAAE).
Rovnì� vodní díla na Vltavì jsou dosta-
èující. Nevýhodou lokality je kompliko-
vaná pøeprava nadrozmìrných nákladù
do lokality.

Jedny z prvních akcí budou ji� zmínìné
související investice. Ty mohou pomoci
v relativnì krátké dobì. Realizace hlavní
dodávky pøijde a� v roce 2015, ale bude
mít dlouhodobìjší efekt.

Jaký je harmonogram realizace do-
stavby Temelína, kdy by mìl nový
zdroj dodat první elektrickou energii?

Kdy� bychom se podívali na dostavbu
ETE z pohledu silných a slabých strá-
nek. V èem jsou pøednosti tohoto pro-
jektu a naopak jaká jsou jeho „kritic-
ká“ místa?

Známé pøísloví øíká, �e pøání je otcem
myšlenky. Dnes se hodnì hovoøí
o tom, �e finanèní krize z roku 2008
s jejími dùsledky je za�ehnána a na-
startována doba ekonomického o�i-
vení. Podle mého je tøeba dr�et se tak-
øíkajíc „pøi zemi“. Nesmírnì dùle�ité
jsou v takovéto situaci pro ekonomiku
jakékoli zemì velké projekty, mezi nì�
zámìr Skupiny ÈEZ na dostavbu Te-
melína a výstavbu dalších zdrojù bez-
pochyby patøí. Lze je podrobnìji kon-
kretizovat?

Otázka na závìr: pane øediteli, jste
svou povahou spíše optimista, nebo
pesimista? Vìøíte, �e se podaøí Teme-
lín dokonèit vèas?

Myslím, �e jsem realista a sna�ím se být
optimistou… Jsou vìci, které mù�eme
mít pod kontrolou, a vìci, které ovlivòuje-
me jen do urèité míry (jako napøíklad
prùbìh správních øízení). Musíme udr�et
zápal a nasazení týmu, pak máme velkou
šanci plnit milníky, které máme pøed
sebou. Termíny jsou ale zásadní, po pod-
pisu smlouvy by ka�dé zpo�dìní mìlo
zásadní vliv na ekonomiku celého
projektu.

Za rozhovor podìkoval
František PETRU�ALEK

Informativní setkání pøedstavitelù spo-
leènosti ÈEZ s uchazeèi kvalifikova-
nými v zadávacím øízení veøejné za-
kázky „Dostavba Jaderné elektrárny
Temelín“ se 10.3. konalo v sídle ÈEZ…
Cílem tohoto informativního setkání
bylo zahájit proces jednání pøed podá-
ním nabídek (jednání podle § 33 zá-
kona è. 137/2006 Sb., o veøejných
zakázkách, ve znìní pozdìjších pøed-
pisù), za úèelem nalezení jednoho èi
více vhodných øešení zpùsobilých spl-
nit potøeby a po�adavky ÈEZ (cílem je
získat srovnatelné a porovnatelné na-
bídky). Nalezená øešení ÈEZ v rámci
tohoto procesu zapracuje do zadávací
dokumentace, která bude slou�it ucha-
zeèùm jako podklad k vypracování
nabídky. Pøedpokládáme, �e proces
jednání pøed podáním nabídek bude
ukonèen ještì v letošním roce a ná-
slednì budou všichni kvalifikovaní
uchazeèi vyzváni k podání nabídek.
Oèekáváme, �e pøedlo�ení nabídek,
jejich projednání a hodnocení bude
probíhat v roce 2011 a �e smlouva s ví-
tìzným uchazeèem bude podepsána
v 1. polovinì roku 2012. TZ ÈEZ, a.s.

# Ze spotøeby tepla, elektøiny a pohonných hmot pokryly v r. 2009 obnovitelné zdroje
v Nìmecku více ne� 10 %. Ve výrobì elektøiny klesl podíl klasických energetických
zdrojù, podíl obnovitelných zdrojù se naproti tomu zvýšil o 16,1 %.

Po delším vyjednávání bylo v Nìmecku dosa�eno politické dohody o sní�ení pøíplat-
kù na elektøinu z fotovoltaických elektráren (FVE). Od 1.7. 2010 budou sní�eny: u ná-
støešních zaøízení o 16 %; u FVE umístìných ve volném prostoru o 15 %; u FVE na plo-
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Spolkový soud BGH sice nedávno zakázal dvìma dodavatelùm tvrdou vazbu cen
zemního plynu navázanou výluènì na cenu ropy, obecné ukonèení této vazby však tím
nelze ještì oèekávat.

Øada mìstských podnikù v Nìmecku se staví proti prodlou�ení doby provozu
jaderných elektráren, nebo� se obávají, �e se tím zhorší jejich konkurenèní schopnosti.

RWE Innogy GmbH zøizuje ve státì Georgia (USA) závod na výrobu 750 000 t døev-
ních pelet roènì. Pelety se budou dová�et do Evropy a spotøebovávat zprvu jen v Nizo-
zemí a pak i v dalších zemích.

Sní�ení ceny solární elektøiny

chách pøevedených na vyu�ití k jinému úèelu (napø. bývalá vojenská cvièištì) o 11 %.
Pro nové FVE na zemìdìlských plochách bude podpora zcela zrušena. Naproti tomu
z nástøešních elektráren, u�itých pro vlastní spotøebu, bude mít místo dosavadních
3,5 Ct/kWh zvýšený pøíplatek 8 Ct/kWh.

Spotøeba zemního plynu v EU v roce 2009 oproti pøedcházejícímu roku klesla o 6 %.
K nejvìtšímu sní�ení došlo v Bulharsku – o 21,8 %, v ÈR o 5,2 %, na Slovensku
o 10,5 %. Ve dvou zemích EU došlo naproti tomu k vzestupu v Lucembursku o 1,8 %,
ve Švédsku o 32,6 %.

Výraznì zvýšit výrobu elektøiny chtìjí v dalším období mìstské podniky v Nìmecku.
Ve výstavbì nebo ve fázi schvalování jsou dnes zaøízení s výkonem 3501 MW s inves-
tièními náklady 6,42 mld. euro. To odpovídá zvýšení výroby v komunálních podnicích
o 26 %.
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Spotøeba zemního plynu v EU

Výroba elektøiny v komunálních podnicích

V Gerbachu (Porýní-Vestfálsko) byla instalována vìtrná turbína Enercon typu
E-126 s výkonem 7,5 MW. Je to nejvìtší jednotka mezi „vìtrníky“ v nìmeckém vnitro-
zemí.
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