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Jaderné bloky může postavit i stát
Chceme, aby výběr dodavatele nemusel být proveden stoprocentně podle zákona o veřejných zakázkách,
říká v rozhovoru pro PRO-ENERGY magazín a magazín HN Energie Ján Štuller, zmocněnec ČR pro
jadernou energetiku.
- S jakou vizí jste nastoupil do nové funkce? Co je její náplní?
Úlohou zmocněnce je koordinovat aktivity, které mají vést k výstavbě nové jaderné elektrárny.
Spolupracuji na tom s kolegy ze sekce energetiky na MPO, jsem i součástí Stálého výboru pro jadernou
energetiku, na který jsou napojeny tři pracovní skupiny – pro legislativu, pro investování a technické
otázky a pro strategii financování.
- Údajně řešíte tři hlavní otázky – jaký bude zvolen obchodní model, kdo sehraje úlohu investora a jak
bude výstavba financována. Které z těchto kritérií je nejdůležitější? Prý vyhraje ten, kdo nabídne nejlepší
podmínky spolufi nancování...
Domnívám se, že forma financování není to nejdůležitější kritérium. Dnes není problém sehnat finanční
zdroje. Pro investory je důležitější, aby byla věrohodně zajištěna návratnost investic. Důležitá je také tzv.
lokalizace, kolik tuzemských firem by se mohlo do dodávek zapojit a zda by se mohly dostat tímto
způsobem i na třetí trhy. To by přineslo mnoho synergických efektů i peníze do státního rozpočtu. Důležité
jsou i provozní náklady – např. na palivo.
- Ministr financí zatím nechce dát garanci za půjčky, ani garanci cen…
Ano, MF zatím nesouhlasí s poskytnutím státní podpory tomuto projektu. Na druhou stranu návratnost
investice při současných cenách silové elektřiny nevychází bez garance výkupních cen dobře. Je ale
velmi obtížné predikovat, jak se budou vyvíjet ceny a jaké budou v roce 2035, kdy by měly být nové bloky
uvedeny do provozu. Lépe lze odhadnout, jaké zdroje budou v té době k dispozici a z toho odhadnout
potřebu elektřiny a vývoj cen. Zřejmě v té době bude v ČR, ale i v okolních zemích nedostatek stabilních
zdrojů výroby elektřiny. Obnovitelných zdrojů bude dost, ale ty nejsou stabilní.
- Pokud bude ale vyřešena otázka skladování elektřiny, tak i obnovitelné zdroje se stanou stabilními...
V takovém případě bychom se na otázku nových jaderných bloků museli začít dívat jinak. Dnes otázka
skladování elektřiny zatím uspokojivě vyřešena není. Proto zatím musí mít každá země dostatek
stabilních zdrojů, a proto je v ČR třeba pokračovat v přípravě výstavby nových jaderných bloků. Pokud se
mezitím podaří vyřešit otázku skladování, budeme moci uvažovat i o jiném řešení.
- Pak by nebyla výstavba nových jaderných bloků už potřebná...
Ano, kdyby se vyřešila otázka skladování, musela by se změnit celá energetická koncepce. Ale například
už třicet let se říká, že bude vyřešena jaderná fúze a dosud se tak nestalo. To může být i případ ukládání
elektrické energie. Teoreticky to vyřešeno je, ale zatím je to moc drahé a baterie jsou moc velké. Je
potřeba vyvinout takové baterie, které by si mohly dovolit i domácnosti, jež si samy vyrábějí elektřinu,
nebo vymyslet jiné řešení. Zatím se proto na skladování elektřiny nemůžeme spoléhat.
- Pokud budou přetrvávat nízké ceny silové elektřiny a stát nedá garance, jak se zajistí návratnost
investice?
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Je potřeba se podívat na reálnou celkovou cenu elektřiny, která na rozdíl od cen na spotových trzích
elektřiny v Evropě rozhodně nízká není. A proč se dotují jen obnovitelné zdroje, zatímco jiné neemitující
CO2 ne? Přitom OZE z fotovoltaiky pokrývají v ČR méně než 4 % spotřeby elektřiny. Také by se mohla
pro návratnost investic stanovit delší doba než 20 let, protože elektrárna bude v provozu minimálně 60 let,
nejspíše až 80 let. Výnosnost také nemusí být 10 % ročně, ale i méně. Pak už projekt může být dobře
návratný i při cenách kolem 50– 60 euro za megawatthodinu.
- Nehrozí, že nová soutěž skončí opět na tom, že stát nebude chtít dát garance výkupní ceny, jako tomu
bylo při nedávném tendru?
Myslím si, že při minulém tendru spolupráce mezi ČEZ a vládou ČR vázla, zejména co se týče modelu
financování. V této otázce se bohužel nepovedlo včas dosáhnout dohody. Taková věc se musí dohodnout
předem, ne dojednávat až v průběhu soutěže. To je poučení z minulého tendru. My nyní usilujeme
nejdříve o rozhodnutí vlády o modelu financování. Až pak bude vhodné vyhlásit soutěž na dodavatele.
- Co říkáte možnosti dostavby jaderných zdrojů na základě mezivládní dohody, bez tendru, dle modelu
maďarské jaderné elektrárny Paks? Takovou variantu nabídl vládě Rosatom, ale i Číňané…
Je to jedna z možností, která přichází v úvahu, ale v současné době se o ní neuvažuje, pokud vím. Pro
každého ze 6 uchazečů by to byla nejlepší varianta, proto deklarují, že jsou na tuto variantu připraveni,
ale nikdo z nich si netroufne veřejně říci, že by chtěl elektrárnu postavit pouze na základě mezivládní
dohody, bez tendru. V ČR se mluví o výběru dodavatele určitou formou soutěže. Chceme ale, aby tento
výběr nemusel být proveden stoprocentně podle zákona o veřejných zakázkách; chceme, aby výběrový
proces umožnoval větší fl exibilitu a použití i jiných než jenom cenových kritérií.
- Jak je to možné provést?
Nejdříve musíme získat tzv. sektorovou výjimku pro výrobu elektrické energie, odsouhlasenou Evropskou
komisí. Ta pak umožní připravit výběrové řízení s modifi kací určitých částí zákona o veřejných
zakázkách.
- K tomu by bylo nutno přijmout i novelu zákona o veřejných zakázkách?
Ne, výjimka sama o sobě je jakousi úpravou aplikace zákona pro konkrétní případ. Poté bude potřeba
připravit detailní pravidla, té veřejné soutěže, například přesná kritéria výběru uchazečů o zakázku. Nyní
se na tom nepracuje, nejdříve nám musí EK odsouhlasit onu výjimku. Jsme teprve v etapě, kdy Stálý
výbor pro jadernou energetiku odsouhlasil přípravu této varianty a pověřil pracovní skupinu pro legislativu
připravit jednání s EK.
- Proč vlastně vláda chce, aby výběr nemusel proběhnout přesně podle zákona o veřejných zakázkách?
K tomu je několik důvodů. Výběr dodavatele jaderné elektrárny cestou zákona o veřejných zakázkách
nebyl s úspěchem zatím aplikován v žádné zemi v Evropě (snad ani na světě) a nepovedlo se to ani ČEZ
při předchozím hledání dodavatele jaderné elektrárny Temelín 3,4. Je velice obtížné zabudovat do kritérií
výběru dodavatele rozsah lokalizace (zahrnutí českého průmyslu) a taktéž je obtížné modifi kovat
technické požadavky z důvodu možné změny legislativy.
- Do kdy se musí rozhodnout o výstavbě nových reaktorů a o způsobu financování?
Rozhodnuto o přípravě výstavby již bylo, a to v okamžiku přijetí aktualizované Státní energetické
koncepce a Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v roce 2015. Defi nitivně je nutno
rozhodnout v roce 2025, těsně předtím, než se začnou investovat velké peníze do výstavby, která pak
bude trvat šest až deset let. V té době se už ukáže, zda bude, či nebude vyřešeno skladování elektřiny, a
jak se bude vyvíjet cena silové elektřiny. O způsobu financování je nutno rozhodnout nejpozději do konce
roku 2018.
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- Jak se stavíte k návrhu ředitele ČEZ Daniela Beneše, aby se tato firma rozdělila na dvě části, jadernou a
nejadernou, a jaderné bloky by stavěla ta část, kterou by stoprocentně vlastnil stát?
Nemám informace, které by blíže objasňovaly tento návrh. Pokud zazněl, šlo by o variantu investičního
modelu, která je do určité míry podobná jedné z variant zahrnutých v "Národním akčním plánu rozvoje
jaderné energetiky v ČR" z roku 2015. Ten uvádí jako hypotetickou možnost výstavbu nového jaderného
zdroje přímo státem prostřednictvím nově založeného státního podniku. Takže k dané otázce mohu pouze
konstatovat, že varianta výstavby nové jaderné elektrárny přímo státem je hypoteticky možná.
- V únoru probíhaly schůzky s jednotlivými zájemci o výstavbu nových jaderných bloků. Co bylo jejich
cílem? Jaký je výsledek těch schůzek?
Naším cílem bylo vyjasnit a potvrdit si navzájem některé odpovědi, které už česká strana dostala dříve (v
září a říjnu 2016). Šlo o konzultace, během nichž jsme si objasňovali obdržené odpovědi. Skrze odbornou
diskusi jsme se s přizvanými partnery navzájem ujišťovali, že odpovědím rozumíme stejně, a to pokud jde
o technické i investorsko-finanční parametry potenciálních nabídek šesti uchazečů o stavbu jaderných
bloků v Česku. Nešlo o soutěž mezi těmito uchazeči, ale pouze o konzultační schůzky.
--O DOTAZOVANÉM
Ing. JÁN ŠTULLER vystudoval obor Jaderné reaktory na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého
vysokého učení technického v Praze. Po rozdělení České a Slovenské Federativní republiky byl
jmenován prvním předsedou nově vzniklého Státního ústavu pro jadernou bezpečnost, funkci vykonával
do roku 1999. Poté přijal post speciálního poradce pro technické záležitosti generálního ředitele
Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Od roku 2001 byl regionálním koordinátorem
projektů jaderné bezpečnosti v MAAE. Po návratu do SÚJB zastával pozici ředitele odboru hodnocení
jaderné bezpečnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. 15. 6. 2016 jmenovala vláda Jána Štullera
do funkce vládního zmocněnce pro jadernou energetiku.
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