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Skupiny ČEZ pro region  
Jaderné elektrárny Dukovany
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V současné době jsou v Jaderné elek-
trárně Dukovany v provozu tři ze čtyř 
dukovanských bloků, které dodávají 
vyrobenou bezemisní energii do pře-
nosové sítě; v odstávce pro výměnu 
paliva se od poloviny února nachází 
výrobní blok č. 1.
V rámci této v pořadí 36. odstávky pro 
výměnu paliva na 1. reaktorovém bloku 
energetici kromě výměny pětiny paliva 
kontrolují a provádí údržbu stovek zaří-
zení a komponent. Časově i technicky 
nejnáročnější práce jsou na jedné z šesti 
cirkulačních smyček primárního okruhu, 

při kterých demontují a po detailní revizi 
opět zkompletují hlavní cirkulační čer-
padlo, a dále zkontrolují teplosměnné 
plochy parogenerátoru. 
Mezi nejvýznamnější technické a moder-
nizační investiční akce této odstávky patří 
repase rychločinných armatur a výměna 
těles impulsních pojišťovacích ventilů, 
které jsou součástí bezpečnostních sys-
témů výrobní technologie. Stejně jako při 
provozu bloků, tak i u provádění kontrol 
a investičních a servisních prací během 
odstávky je prioritou bezpečnost zařízení 
i zaměstnanců elektrárny.

Všechny plánované páce se podařilo 
provést podle harmonogramu a časově 
se odstávka posunula do své druhé 
poloviny.

Aktuálně z provozu elektrárny

Ve čtvrtek 17. března zahájil ČEZ, respektive jeho stoprocentní 
dceřiná společnost Elektrárna Dukovany II, výběrové řízení 
na dodavatele stavby nového jaderného zdroje v lokalitě Duko-
vany. Ministerstvo průmyslu a obchodu udělilo k tomuto kroku 
souhlas poté, co bezpečnostní složky posoudily dokumenty 
z předchozí fáze, tedy zapracování bezpečnostních požadavků 
do poptávkové dokumentace, a ukončily bezpečnostní posou-
zení všech tří uchazečů. Těmi jsou americký Westinghouse, 
francouzská EdF a korejská společnost KHNP.
Podle harmonogramu tendru uchazeči předloží do konce lis-
topadu letošního roku úvodní nabídky. Na zpracování finálních 
nabídek mají 20 měsíců, přičemž předběžnou poptávkovou do-
kumentaci již mají déle než půl roku k dispozici. Poté nabídky 
posoudí ČEZ a následně hodnotící zprávu předloží ke schválení 
státu. Smlouvy budou finalizovány v roce 2024. 
„Hlavním cílem je bezpečný a ekonomický projekt dokon-
čený ve stanoveném rozpočtu a čase. U vlastního výběrové-
ho řízení je samozřejmě cílem výběr nejlepšího dodavatele 
a kvalitní a výhodná smlouva. Po jejím podpisu pak důklad-
ná příprava projektové dokumentace tak, abychom předem 
minimalizovali problémy, které provází některé zahraniční 
projekty. Věřím, že termín zahájení zkušebního provozu 
nového bloku v roce 2036 je dosažitelný,“ uvedl předseda 
představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Souběžně s výběrovým řízením stoprocentní dceřiná společ-
nost Elektrárna Dukovany II (EDU II) pracuje na dalších přípra-
vách projektu. Poté, co v roce 2019 vydalo Ministerstvo život-
ního prostředí kladné stanovisko k hodnocení vlivu na životní 
prostředí (EIA), získala v loňském roce i Povolení k umístění 
od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a autorizaci výrob-
ny od Ministerstva průmyslu a obchodu. Aktuálně běží územní 
řízení, o které EDU II požádala stavební úřad 1. 6. 2021.
Dukovanský nový blok bude postaven vedle stávající elektrárny 
a v budoucnu nahradí část výkonu současné elektrárny, jejíž 
první blok byl spuštěn v roce 1985. 

Předseda vlády České republiky 
navštívil Dukovany
Ve čtvrtek 17. března proběhla v Jaderné elektrárně Dukovany 
jednání o budoucnosti české energetiky. Předsedu vlády České 
republiky Petra Fialu, ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu 
a ministra financí Zbyňka Stanjuru v elektrárně přivítal generální 
ředitel Skupiny ČEZ Daniel Beneš. Společně si také prohlédli 
místo, kde bude stát nový jaderný blok, a vizualizaci jeho budoucí 
podoby. 

ČEZ spustil výběrové řízení na stavbu NJZ v Dukovanech
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Členové Občanské bezpečnostní komise při  
JE Dukovany se setkají v JE Dukovany v pátek  
1. dubna na prvním letošním zasedání. Kromě 
informací týkajících se provozu současných 
bloků, získají i přehled aktuálního postupu a přípravy dalších 
kroků stavby nového jaderného zdroje v Dukovanech.
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OBK při JE Dukovany

Na Ukrajinu míří pomoc z celého světa, zapojila se 
do ní také Nadace ČEZ a zaměstnanci společnosti 
ČEZ. Ti k 16. březnu vybrali více než 7 milionů 
korun. Nadace ČEZ částku zdvojnásobila a prů-
běžně peníze posílá humanitárním organizacím působícím 
přímo na Ukrajině, tak aby byly na potřebných místech včas. 
 
Dalších 5 milionů Nadace ČEZ vyčlenila 
na pomoc uprchlíkům v ČR 
V důsledku války na Ukraji-
ně také v posledních dnech 
míří do České republiky tisíce 
uprchlíků, zejména ženy s dětmi 
a senioři. České obce a města 
i jednotlivé neziskové organiza-
ce se proto připravují na jejich 
příchod. 
V rámci Krizového grantu Ukrajina Nadace ČEZ mohou 
získat až 50 tisíc korun na zajištění ubytovacích kapacit, úhradu 
provozních nákladů nebo nákup potřebných věcí (potraviny, 
léky, hygienické potřeby, ošacení apod.). Díky zrychlenému 
systému schvalování dostanou peníze na účet během několika 
málo dní, tak aby pomoc byla co nejefektivnější. Krizový grant 
poběží do 2. května a je v něm připraveno celkem pět milionů 
korun. Více na www.nadacecez.cz.
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Provozní zisk před odpisy (EBI-
TDA) Skupiny ČEZ za rok 2021 
dosáhl 63,2 mld. Kč a meziroč-
ně klesl o 1,5 mld. Kč, přestože 
do výsledků byly konsolidovány 
prodané rumunské a bulharské 
společnosti výrazně kratší dobu 
než v roce předchozím. 
EBITDA stávajících aktiv vzrostla meziročně o 2,7 mld. Kč. 
Čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy klesl o 3 % a dosáhl 
úrovně 22,3 mld. Kč. Představenstvo bude řádné valné 
hromadě navrhovat dividendu ve výši 44 Kč na akcii. 
„Výsledky hospodaření překonaly naše výchozí očekávání 
zejména díky rekordnímu zisku z obchodování s komoditami 
na zahraničních trzích, vyšším realizačním cenám vyrobené 
elektřiny a díky stabilnímu bezpečnému provozu jaderných 
zdrojů. Jsem hrdý na naše zaměstnance, kteří v podmínkách 
covidových omezení a turbulentního vývoje na komoditních 
trzích dokázali dosáhnout výborné disponibility výrobních 
zdrojů a přispět tak k zajištění stabilních dodávek elektřiny 
v ČR. Na řádné valné hromadě budeme akcionářům navrhovat 
dividendu ve výši 44 Kč na akcii, což je výsledek součtu řádné 
složky ve výši 37 Kč na akcii odpovídající 90 % očištěného kon-
solidovaného čistého zisku za rok 2021 a mimořádné složky 
ve výši 7 Kč na akcii, která reflektuje příspěvek prodeje bulhar-
ských aktiv do celkové dluhové kapacity Skupiny ČEZ,“ uvedl 
předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. 

Po dvouměsíční pauze vynucené ochrannými opatřeními proti 
covidu se v sobotu 12. března otevřela všechna informační cen-
tra společnosti ČEZ. Své brány znovu otevřely infocentra obou 
jaderných elektráren – Dukovan a Temelína, lidé mohou opět 
navštívit také vodní elektrárny Dalešice, Dlouhé stráně, Hučák, 
Orlík, Štěchovice a klasickou elektrárnu Ledvice. 
„Návštěvníky jsme dosud vítali jen skrze projekt Virtuálně 
v elektrárně, už se ale těšíme, až za námi přijdou osobně. 
Jsme rádi, že stihneme jaro a hlavní turistickou sezónu,“ 
říká Kateřina Bartůšková, vedoucí infocenter Skupiny ČEZ. 
„Tradičně patříme mezi nejpopulárnější technické cíle 
a věřím, že si k nám lidé po dvouměsíční pauze zase najdou 
cestu. Mají se na co těšit,“ dodává Kateřina Bartůšková.
Poté, co ČEZ v lednu vyhlásil omezení návštěv, nahradil progra-
my v infocentrech unikátními virtuálními prohlídkami z interaktiv-
ního televizního studia. Dosud je absolvovalo téměř 70 tisíc lidí, 
zejména studentů. Navštívit se dají až do konce března. 
Návštěva infocenter ČEZ je s výjimkou Dlouhých Strání a Orlíku 
zdarma. V případě zájmu o prohlídku je nutné se předem objed-
nat prostřednictvím webové stránky www.cez.cz/infocentra.

Zveme vás na velikonoční víkend do Infocentra EDU. 
Ve dnech 9. –10. dubna pro vás budou kromě klasických 

exkurzí připraveny dílničky, kde si děti i dospělí vyrobí  
krásné velikonoční dekorace.

 
Program: 
  sobota 9. 4. 
9.00 –17.00 dílničky
  neděle 10. 4. 
9.00 –16.00 dílničky, 
15.00 Loutkové divadlo Koník: 
Jak Martin s Barborkou vítali jaro          

Těšíme se na vás!

Skupina ČEZ v roce 2021 
vydělala 9,9 mld. Kč 

Infocentra Dukovany a Dalešice 
opět vítají své návštěvníky 

Velikonoční víkend s Enery 
se po dvouleté přestávce vrací

Pomoc Ukrajině
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