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AKCELERUJEME NAPLŇOVÁNÍ PLATNÉ STRATEGIE
Strategické priority
Skupiny ČEZ
Efektivní provoz,
optimální využití a rozvoj
výrobního portfolia

Hlavní strategické teze
Skupiny ČEZ
 Efektivní řízení jaderných elektráren
a příprava podmínek pro realizaci
nového jaderného zdroje v rámci
posílení energetické bezpečnosti
a dekarbonizace výrobního portfolia ČR
 Efektivní řízení pánevních uhelných
elektráren a dekarbonizace výrobního
portfolia ČR

Moderní distribuce
a péče o energetické
potřeby zákazníků

 Modernizace a digitalizace distribuce
a prodeje v ČR , rozvoj komplexních
služeb se zřetelem na potřeby
zákazníků

Rozvoj nové energetiky
v České republice

 Rozvoj energetických služeb
(ESCO) a obnovitelných zdrojů
(OZE) v ČR při naplňování českého
klimaticko-energetického plánu

Rozvoj energetických
služeb v Evropě

 Rozvoj zahraničních ESCO aktivit
a dosažení významné pozice na trzích
blízkých ČR, primárně Německa,
severní Itálie a Polska

VIZE 2030
ČISTÁ ENERGIE ZÍTŘKA

I

Přeměnit výrobní portfolio na nízkoemisní
a dosáhnout uhlíkové neutrality

 Efektivní řízení jaderných elektráren a příprava podmínek
pro realizaci nového jaderného zdroje v rámci posílení
energetické bezpečnosti ČR
 Efektivní řízení a dekarbonizace výrobního portfolia ČR
(vč. transformace teplárenství)
 Rozvoj obnovitelných zdrojů (OZE) při naplňování českého
klimaticko-energetického plánu

II

Poskytovat nejvýhodnější energetická řešení
a nejlepší zákaznickou zkušenost na trhu

 Modernizace a digitalizace distribuce a prodeje v ČR, rozvoj
komplexních služeb se zřetelem na potřeby zákazníků
 Rozvoj energetických služeb (ESCO) v ČR při naplňování
českého klimaticko-energetického plánu
 Rozvoj energetických služeb (ESCO) v zahraničí s cílem dosažení
významné pozice na trzích Německa, Severní Itálie a Polska
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PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – TERMÍNY DLE POPTÁVKOVÉ
DOKUMENTACE
 Zahájení výběrového řízení

17.03.2022

 Obdržení nabídek (Initial Bids)

30.11.2022

 Analýza nabídek uchazečů

3/2023

 Jednání o nabídkách

7/2023

 Aktualizace nabídek po jednáních (Updated Initial Bids)

9/2023

 Vyhodnocení aktualizovaných nabídek a stanovení pořadí

12/2023

 Předložení oznámení o vyhodnocení nabídek Státu

12/2023

 Vyjádření Státu k Oznámení o vyhodnocení nabídek (50 prac. dní)

3/2024

 Jednání o nabídce s preferovaným dodavatelem

10/2024

 EPC smlouva připravena k podpisu

12/2024
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KONTROLA STÁTU NAD VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM
• Stát je oprávněn sdělovat EDU II požadavky nebo připomínky k dokumentaci k
Výběrovému řízení.
• Stát na základě usnesení vlády prostřednictvím ministra průmyslu a obchodu nebo
Ministrem pověřené osoby písemně sdělí EDU II a ČEZ případné dodatečné
Bezpečnostní požadavky.
• EDU II a ČEZ jsou povinny v rámci přípravy a provedení Výběrového řízení plně umožnit
kontrolu a zajištění základních bezpečnostních zájmů České republiky, zejména formou
zajištění přístupu ke všem relevantním informacím.

• Stát má právo v průběhu výběrového řízení (včetně Hodnotící zprávy) na základě usnesení
vlády prostřednictvím ministra průmyslu a obchodu vyřadit či odmítnout z
bezpečnostních důvodů jakéhokoliv uchazeče (hlavního dodavatele, konsorcium či
člena konsorcia).
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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
▪ celkem vydáno přes 900 stanovisek, vyjádření, rozhodnutí atd.
▪ Žádost podána na stavební úřad 1.6.2021

▪ MŽP 17.8. 2021 poslalo „Informace o předložení dokumentací pro územní řízení a probíhajících územních řízení“ do
Německa, Rakouska, Polska, Maďarska a Slovenska - lhůta k předání připomínek v českém jazyce na MěÚ Třebíč do 29.12.
2021;

▪ Jako účastníci řízení se do územního řízení přihlásili nevládní organizace - námitky nevládních organizací z ČR byly
uplatněny na SÚ do 29.9.2021;

▪ MěÚ Třebíč požádal 22.11.2021 o prodloužení lhůty vydání ÚR do 1.6.2022;
▪ Námitka k systémové podjatosti postoupil MěÚ Třebíč;
▪ Děti Země podaly odvolání na KÚ Kraje Vysočina týkající se rozhodnutí o výjimce ochrany zvlášť chráněných druhů
živočichů – 3.2. MŽP odvolání zamítlo;

▪ Začínáme zpracovávat územní studie, které budou podkladem ke změně ÚP obcí Dukovany, Rouchovany a Slavětice.
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SHRNUTÍ K AKCELERACI PROGRAMU SMR
▪ Program SMR nesmí negativně ovlivnit výstavbu EDU 5, resp. ETE 3,4 a EDU 6
▪ SMR bereme jako významnou příležitost pro Českou republiku a Skupinu ČEZ
▪ Chceme být připraveni na rychlou realizaci projektů SMR, pokud tyto prokáží
svoji konkurenceschopnost

▪ Musíme vybrat konkurenceschopnou technologií s možností využití v různých
lokalitách ČR

▪ Nechceme být pouze pasivními příjemci technologie, ale chceme aktivně
ovlivňovat dodavatelskou strukturu dodávky SMR

▪ Program SMR může být v ČR úspěšný pouze v případě aktivní spolupráce
investora, státu a průmyslové sféry
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