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NOVÝ JADERNÝ PROJEKT JE V PRVNÍ PŘÍPRAVNÉ FÁZI 
POKRYTÉ PODEPSANOU PRVNÍ PROVÁDĚCÍ SMLOUVOU 
(PPS)

Fáze
Datum 
konec

ČEZ 
Očekávané 

náklady
(mld. EUR)

Stát
Očekávané 

náklady*
(mld. EUR)

Povolení a licence
Smlouva s dodavatelem 

technologie

1. Příprava, 
výběr 
dodavatele

2024 ~0,2

EIA**
Povolení k umístění 
jaderného zařízení

Územní řízení

Výběrové řízení a podpis 
smlouvy

2. Projektování 
povolování a 
licencování

2029

1,8***

~0,7
Stavební řízení

Stavební povolení
“LWA - Limited Work 
Authorization” fáze

3. Výstavba, 
uvedení do 
provozu

2036
~5,1

Licence k zahájení 
zkušebního provozu

Výstavba

4. Zkušební 
provoz

2038 Provozní licence Provoz ve zkušebním období

A

C

B

A

C
B

* V cenách roku 2020, zaokrouhleno
** EIA = Environmental Impact Assessment
*** Rezerva na pokrytí nákladů na neoprávněné důvody – bude případně čerpána průběžně 

PPA - Smlouva o nákupu energie 
(bude rozhodnuto)
RFA - návratná finanční pomoc 
(bude rozhodnuto)
Investorská smlouva (bude 
rozhodnuto)

První prováděcí smlouva (PPS)

Rámcová smlouva
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• 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).

KONTROLA STÁTU NAD VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM
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 Zahájení výběrového řízení 

 Obdržení nabídek (Initial Bids)

 Analýza nabídek uchazečů 

 Jednání o nabídkách  

 Aktualizace nabídek po jednáních (Updated Initial Bids) 

 Vyhodnocení aktualizovaných nabídek a stanovení pořadí

 Předložení oznámení o vyhodnocení nabídek Státu 

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

 Jednání o nabídce s preferovaným dodavatelem 

 EPC smlouva připravena k podpisu

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

17.03.2022

30.11.2022

3/2023

7/2023

9/2023

12/2023

12/2023

3/2024

10/2024

12/2024
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2022 2023 2024

Vydání poptávkové dokumentace, výzva k podání nabídek

Zpracování nabídek uchazeči

Předání iniciačních nabídek

Analýza nabídek a příprava na jednání s uchazeči

Jednání s uchazeči

Výzva k podání aktualizovaných nabídek

Zpracování aktualizovaných nabídek uchazeči

Předání aktualizovaných nabídek

Hodnocení aktualizovaných nabídek

Oznámení o vyhodnocení nabídek předloženo Státu

Příprava na jednání s preferovaným dodavatelem

Vyjádření státu k oznámení o vyhodnocení nabídek

Oznámení preferovaného dodavatele a výzva k podání doplněné nabídky

Finalizace smlouvy s preferovaným dodavatelem vč. výběru / potvrzení 
hlavních poddodavatelů

Smlouva s dodavatelem projednána a připravená k podpisu

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
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HARMONOGRAM PROJEKTU - REALIZACE
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SMLOUVY UPRAVUJÍCÍ VZTAHY MEZI STÁTEM, ČEZ A EDU II
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Klíčové transakční prvky, kterými se budou řídit práva a povinnosti stran ve vztahu k projektu NJZ a které, pokud se tak 
strany dohodnou, doplní, resp. nahradí První prováděcí smlouvu a Rámcovou smlouvu uzavřené 28. 7. 2020 mezi státem, 
ČEZ, a. s. („ČEZ“) a Elektrárnou EDU II, a. s. („EDU II“) představují:

A. Smlouva o výkupu elektřiny („PPA“) mezi Českou republikou (dále jen „stát“) zastoupenou Ministerstvem 
průmyslu a obchodu jako vykupujícím a společností EDU II jako dodavatelem, upravující zejména ujednání 
požadovaná pro PPA podle zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice;

B. Investorská smlouva („Investorská smlouva“) mezi státem, ČEZ a EDU II, upravující zejména závazek ČEZ 
poskytnout, až do dohodnuté částky a za podmínek uvedených v Investorské smlouvě, financování vlastního kapitálu 
projektu NJZ a podmínky prodeje/odkupu všech akcií EDU II při předem definovaných událostech;

C. Návratná finanční výpomoc („NFV“, nebo „Státní půjčka“) poskytnutá Ministerstvem průmyslu a obchodu 
společnosti EDU II, představující závazek státu poskytnout peněžní prostředky v předem dohodnuté výši na 
financování fáze 2 (development) a fáze 3 (výstavba) projektu NJZ, případně dodatečně vzniklých vícenákladů pouze 
za předem definovaných podmínek.

PPA, Investorská smlouva a NFV budou podepsány ve stejnou dobu a žádný z těchto dokumentů nevstoupí v účinnost, 
dokud nebudou podepsány i všechny ostatní dokumenty, jakož i smlouva na dodávku elektrárny (EPC smlouva) a smlouva 
na dodávku paliva (NFC).

K PPA, Investorské smlouvě a NFV byly nyní připravené term-sheety. Shrnutí těchto term-sheetů je uvedeno v 
následujících sekcích této prezentace.
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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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• Dokončení veřejnoprávní a majetkoprávní přípravy trvalých opatření na trase dopravy 
nadrozměrných a těžkých komponent  (NTK) dle usnesení vlády ČR č. 739 z 23.10.2017.

• Přijetí závazku státu k zajištění financování a vlastní výstavby trvalých opatření (na vodní i 
silniční cestě) v rozsahu trasy dopravy dohodnuté s vybraným EPC dodavatelem.

• Přijetí závazku státu k zajištění nadlepšení vodního stavu na Labi pro umožnění vodní 
dopravy NTK v úseku Hřensko -> Střekov.

• Přijetí závazku státu o součinnosti při veřejnoprávní a majetkoprávní přípravě při zajištění 
nezbytných dočasných staveb na trase dopravy NTK.

• Přijetí závazku státu (Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, obce) k financování  přípravy, vlastní 
výstavby staveb na silniční dopravní infrastruktuře na návozových trasách komodit 
nutných pro výstavbu nového jaderného zdroje.

SPOLUPŮSOBENÍ STÁTU PŘI PŘÍPRAVĚ 
TRANSPORTNÍCH TRAS
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DĚKUJI ZA POZORNOST


