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Jaderná energetika na ústupu 



Jaderná energetika na ústupu 



Průměrný věk reaktorů je nyní 28 let, průměrný věk již 

uzavřených byl 24 let. 

Jaderná energetika na ústupu 



Proměny v EU 2000-2012 

GW 

Pramen: EWEA 2013 



Rostoucí investiční náklady 



Rostoucí investiční náklady 
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Olkiluoto 3: cena a doba výstavby 

Cena Doba výstavby



Cena elektřiny na evropském trhu 
Garantovaná cena pro Hinkley Point 

110 EUR/MWh 



Silová elektřina dnes pod 40 EUR/MWh . 

Výrobní náklady v nových reaktorech  

75 až 110 EUR/MWh.  

V Británii dostane EdF 110 EUR/MWh. 

Cenový rozdíl (doplatek) 35 až 70 EUR/MWh. 

Roční dotace pro dva reaktory v Temelíně minimálně  

675 milionů EUR = 17 miliard korun. 

Za 30 let tedy 510 miliard korun. 

Garantovaná cena elektřiny pro nové reaktory 



Ve srovnání s podporou OZE v Německu 



Nové reaktory  

5 až 8 USD/W 

Pramen: 

Bloomberg NEF 

Ve srovnání s cenou fotovoltaiky 









  Jaderná energetika si svůj díl veřejné podpory vybrala. 
 

  Přesto bez ní nedokáže přežít – investiční pobídky, garance za 

úvěry, dotace, omezená odpovědnost za jadernou škodu, policejní a 

vojenská ochrana, havarijní připravenost, … 

 
 

  V USA 1947-2000: 145 mld USD podpory, podpory v rámci 

EURATOM v řádu miliard EUR. 

Jaderná energetika a veřejná podpora 



Omezená odpovědnost za škodu 

• Snižuje cenu jaderné elektřiny 

• Celkově omezuje odpovědnost na úkor poškozených 

• Narušuje trh 
 

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) uvádí jako 

spodní odhad velikosti škod při těžké jaderné havárii  

1,5 bilionu korun. 
 

Po Fukušimě jsou škody odhadovány na 4,3 bilionu korun, 

po Černobylu 4,6 bilionu korun, francouzský státní institut 

pro jadernou bezpečnost IRSN odhadl možnou škodu po 

havárii v jedné z tamních elektráren na 10,9 bilionu korun. 
 

Studie Institutu pro pojišťovnictví (Lipsko): 
cena atomové elektřiny po odstranění nepřímých dotací: 

nejméně 0,14 eura/kWh = 3,5 Kč/kWh. 



Česká realita 

• odpovědnost za jadernou škodu limitována atomovým 

zákonem do výše 8 miliard korun; 
 

• povinné pojištění jen do výše 2 miliard korun;  
 

• české omezení již několik let neodpovídá ani 

požadavkům mezinárodních smluv, kterými je Česká 

republika vázána - doplňkový protokol Vídeňské 

úmluvy o občanskoprávní odpovědnosti žádá 

minimální výši odpovědnosti za škody 300 milionů 

SDR (Special Drawing Rights); 
 

• návrh SÚJB při velké novelizaci atomového zákona: 

ponechat odpovědnost ve stávajícím stavu ve 

zbytkovém zákoně 



Zdroj: World Nuclear Association + CityPlan 

A1 Jaslovské 

Bohunice Saint Laurent 

4x 

Realita: 8 x za 50 let 
Poučení po Fukušimě:  
Souběh přírodních 
pohrom, selhání 
kritických systémů a 
selhání lidí může naše 
očekávání překvapit 

Četnost tavení aktivní zóny se udává 
1 x za 10000 až 30000 reaktorroků 

Riziko jaderné škody 



Vývoj importu a exportu elektřiny 

Zdroj: Energetický regulační úřad  

Kladné saldo v elektřině v roce 2012: 17,1 TWh 
 
Jsme jedním z největších exportérů elektřiny na světě.  



Těžba uranu 

Jen sanace škod po chemické těžbě uranu 

ve Stráži pod Ralskem  ještě 31,3 mld Kč, 

další miliardy sanace v Mydlovarech, 

Rožné, Příbrami a dalších ložiscích.  
 

Roční těžba v Rožné už jen cca 200 tun uranu. 



Jaderný odpad 

Boletice ? 

Březový potok 

Čertovka 

Magdalena 

Čihadlo 

Hrádek 
Horka 

Kraví hora 

Náklady na vybudování a provoz úložiště 92 až 106 miliard Kč 



Jaderná energetika po Fukušimě 

• Prodloužení životnosti za 

680-860 milionů EUR na 

reaktor 

• Přehodnocení nákladů na 

vyřazení a RA odpad 

• Konkurence OZE 

• Nižší vytížení 

Další zhoršení ekonomiky 

• Dodatečné investice:  

260-640 miliard Kč  

na reaktory v EU 

• Kratší životnost, delší 

údržba, vyšší pojištění, 

přísnější režim 

odpovědnosti 

Dopady Fukušimy 

• Nižší rating pro vlády a 

elektrárenské společnost 

• Hůře dosažitelné státní 

garance a úvěry 

• Méně (nepřímých) dotací 

• Dodatečné zdanění jádra 

(Německo, Belgie...) 

Zadlužené vlády 



Nové reaktory  

5 až 8 USD/W 

Pramen: 

Bloomberg NEF 

Investice do fotovoltaiky 



Budoucnost patří sluneční energii 

Sluneční záření 

dopadající každý rok        

na Zemi přináší          

10 000krát více energie, 

než lidstvo spotřebuje. 

 

Minimální záruční doba 

sluneční energie = 1 

miliarda let. 



Děkuji za pozornost! 
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