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Decommissioning jaderných elektráren v SRN – příležitosti a doporučení 

 pro české firmy a výzkumné instituce 
 
Struktura: 

1. Aktuální stav JE v SRN 
2. Relevantní legislativa pro decommissioning 
3. Přehled německých firem aktivních v procesu decommissioningu JE 
4. Doporučení/tipy pro české subjekty, podpora ZÚ 

 
Přílohy: 

1. Publikace Německé atomové společnosti k decommissioningu JE 
2. Prezentace Germany Trade and Invest k decommissioningu JE v SRN – přehled a příležitosti 

 
1. Aktuální stav JE a decommissioningu v SRN  

Již v r. 1998 bylo v SRN rozhodnuto o ustoupení od jaderné energetiky, tzv. Atomausstiegu. Usnesení 
spolkové vlády po jaderné havárii v japonské Fukušimě tento proces potvrdilo, resp. zrychlilo. V r. 2011 

bylo odstaveno 8 reaktorů, 
zbývajících 9 reaktorů bude 
odpojeno v letech 2015-2022. 
Celkové náklady na 
decommissioning 17 reaktorů jsou 
odhadovány na 35 – 45 mld. €. 
Navíc v současné době již probíhá 
decommissioning 13 JE (viz graf). 
Pokud jde o strategie 
decommissioningu, provozovatelé 
JE preferují rychlejší a méně 
nákladnou variantu, tj. přímé 
odstraňování jaderných dílů a 
následně zbytkové stavby. 
S odstupem od jádra lze očekávat i 
zavírání některých výzkumných 
jaderných reaktorů. Např. 
berlínské zařízení BER II ve 
Wansee s výkonem 10 MW 
(Helmholtz-Zentrum) bude 
uzavřeno do konce r. 2019. Do r. 
2018 by mělo být rozhodnuto o 
procesu decommissioningu. Vedle 
hledání konečného úložiště 
jaderného odpadu budou rovněž 
probíhat sanační práce na 
dočasných úložištích, a to zejm. 
v dolnosaské šachtě Asse, kde 
došlo k únikům radioaktivity a 
následně závazku spolkové vlády 
na financování sanace (viz veřejné 
zakázky).   
Celý proces – náročný na kapitál, 
technologie i kvalifikovanou 
pracovní sílu – nabízí pro české 
subjekty řadu příležitostí, mj. 
subdodávky, služby a 
stavební/strojírenské práce, 
výzkum a vývoj.  
 
 

První operativní kroky (tendery) německých firem v rámci decommissioningu odstavených elektráren (8 
reaktorů) lze očekávat zhruba od r. 2016. 
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Přehled národní legislativy relevantní pro decommissioning JE 

 
Zdroje: GTAI/DATF 

 
Další informace a mj. podrobná vodítka k decommissioningu JE podle čl. 7 atomového zákona jsou 
k dispozici na stránkách Spolkového úřadu pro ochranu před zářením, viz http://www.bfs.de, resp. 
http://www.bfs.de/de/bfs/recht/rsh/volltext/3_BMU/3_73_1109.pdf Další přehled legislativy je k dispozici 
na stránkách spolkového ministerstva životního prostředí, viz 
http://www.bmub.bund.de/themen/atomenergie-strahlenschutz/nukleare-sicherheit/rechtsvorschriften-
technische-regeln/ Další důležité informace a odkazy jsou k dispozici na stránkách Německého 
atomového fóra, k problematice decommissioningu na 
http://www.kernenergie.de/kernenergie/themen/entsorgung/index.php  
 
Konkrétní provádění decommissioningu, resp. stanovení bezpečnostních opatření podléhá jadernému 
dozoru v jednotlivých spolkových zemích, zpravidla zemským ministerstvům ŽP. V kontaktu se zemskými 
i spolkovými úřady je ZÚ připraven asistovat CZ firmám. 
 

2. Přehled významných německých firem aktivních v procesu decommissioningu JE (nikoliv 
však kompletní přehled) 

 
Zdroj: GTAI 

http://www.bfs.de/
http://www.bfs.de/de/bfs/recht/rsh/volltext/3_BMU/3_73_1109.pdf
http://www.bmub.bund.de/themen/atomenergie-strahlenschutz/nukleare-sicherheit/rechtsvorschriften-technische-regeln/
http://www.bmub.bund.de/themen/atomenergie-strahlenschutz/nukleare-sicherheit/rechtsvorschriften-technische-regeln/
http://www.kernenergie.de/kernenergie/themen/entsorgung/index.php
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V přehledu nejsou uvedeny dceřiné společnosti čtyř provozovatelů JE, kteří počítají s tím, že podstatnou 
část decommissioningu budou provádět stávající zaměstnanci JE (dle odhadů pokryjí ca. 60% 
personálu/prací). Dále zde není uvedena spol. Areva, jež má na německém trhu silné postavení (výrobní 
podniky, úzké vazby na provozovatele JE mj. v souvislosti s joint-venture se spol. Siemens v letech 2001-
2009). Zahrnuty nejsou ani velké stavební firmy, jež mají know-how a počítají se subkontrakty (Bilfinger, 
Hochtief), ani řada MSP.   
 

3. Doporučení/tipy pro CZ firmy 

Pro úspěch zahraničních firem při získávání zakázek v rámci decommissioningu je důležité důkladně 
poznat německý trh; vytvořit si kontakty na zadavatele a partnerské firmy; a získat reference.Nízká cena 
není zárukou úspěchu – mj. i v sektoru jaderné eneretiky existují negativní zkušenosti, kdy nízké ceny 
zakázky nakonec zvýšily nutné dodatečné práce. Stěžejní je kvalita. 

 
1. Využít pro vstup na německý trh poradce, příp. kooperačního partnera, který bude mít přehled a 

kontakty v sektoru jaderné energetiky. Federální agentura na podporu obchodu a investic, GTAI, 
disponuje seznamem poradců a je připravena buď přímo, nebo prostřednictvím ZÚ, tyto kontakty 
zprostředkovat. GTAI projevila zájem o kontakt s českými firmami, resp. klastry z jaderné 
energetiky. 
 

2. Využít odborných konferencí k prezentaci a získání informací a kontaktů. Níže přehled 
relevantních akcí v následujících měsících: 

a. Mezinárodní konference k jadernému decommissioningu/ICOND – probíhá každoročně, 
letos v Essenu v termínu 28-30.10.2014 (http://www.icond.de) 

b. 3rd International Nuclear Decommissioning Summit 28 - 29 January 2015 v Berlíně 
(http://www.nuclear-decommissioning.com/) 

c. Výroční zasedání Německého atomového fóra, 5. – 7. 5. 2015 v Berlíně 
(http://www.kernenergie.de/kernenergie/service/veranstaltungen/tagungen/2015-05-
05_jahrestagung.php) Pro získání kontaktů představuje Annual Meeting on Nuclear 
Technology jedinečnou příležitost. Provozovatelé JE, ale i ostatní firmy z jaderného 
sektoru jsou zde zastoupeny na úrovni managementu (na rozdíl od řady komerčních 
akcí). 

Další možnost prezentace představuje reklama nebo publikace odborného článku v měsíčníku 
atw International Journal for Nuclear Power (vydává DAtF, resp. dceřiná organizace a 
nakladatelství INFORUM, http://www.kernenergie.de/kernenergie/service/fachzeitschrift-
atw/index.php). 
 

3. Lze očekávat, že proces zadávání prací a subdodávek bude spíše netransparentní, tj. nikoliv či 
v menší míře prostřednictvím klasických tenderů zveřejňovaných na webu (s výjimkou státních 
společností), nýbrž přímá spolupráce s ověřenými partnery. Provozovatelé JE budou chtít řídit 
celý zadávací proces a minimalizovat náklady. Počet outsourcovaných prací dosáhne alespoň 
40-50% celkového objemu, vlastní kvalifikované kapacity jsou nedostatečné.  
V SRN neexistuje centrální registr tenderů soukromých společností. Veřejné zakázky, a to i 
z oblasti jaderné energetiky, lze najít na 
http://www.bund.de/DE/Ausschreibungen/ausschreibungen_node.html 
Dále doporučujeme sledovat internetové stránky/výzvy čtyř provozovatelů JE: 

a. E.ON - http://www.eon-einkauf.com/de.html 
b. RWE - 

http://www.rwe.com/web/cms/de/90238/lieferanten/ausschreibungen/ausschreibungen 

c. ENBW – akciová společnost s 46%-podílem spolkové země Bádensko-Virtembersko a 
46%-podílem obcí a měst z BW převedla decommissioningové aktivity na spol. KWO 
Rückbau GmbH (Kraftwerkstraße 1, 74847 Obrigheim, Telefon: 06261/650) 

d. Vattenfall - http://corporate.vattenfall.de/uber-uns/beziehungen-zu-lieferanten/  
 

Nad rámec toho doporučujeme sledovat internetové stránky výše uvedených německých 
subjektů z hodnotového řetězce decommissioningu. Transparentní je mj. web státní společnosti 
Energiewerke Nord (http://www.ewn-gmbh.de/ewngruppe/ewn/standort-
greifswald/ausschreibungen.html) nebo Spolkového úřadu pro ochranu před zářením 
(http://www.bfs.de/de/bfs/ausschreibungen/Einkauf).  
 

http://www.icond.de)/
http://www.nuclear-decommissioning.com/
http://www.kernenergie.de/kernenergie/service/veranstaltungen/tagungen/2015-05-05_jahrestagung.php
http://www.kernenergie.de/kernenergie/service/veranstaltungen/tagungen/2015-05-05_jahrestagung.php
http://www.kernenergie.de/kernenergie/service/fachzeitschrift-atw/index.php
http://www.kernenergie.de/kernenergie/service/fachzeitschrift-atw/index.php
file:///C:/TEMP/notesFCBCEE/%3ca%20href=
http://www.eon-einkauf.com/de.html
http://www.rwe.com/web/cms/de/90238/lieferanten/ausschreibungen/ausschreibungen
http://corporate.vattenfall.de/uber-uns/beziehungen-zu-lieferanten/
http://www.ewn-gmbh.de/ewngruppe/ewn/standort-greifswald/ausschreibungen.html
http://www.ewn-gmbh.de/ewngruppe/ewn/standort-greifswald/ausschreibungen.html
http://www.bfs.de/de/bfs/ausschreibungen/Einkauf
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4. Řadu příležitostí skýtá spolupráce ve VVI, a to jak pro české výzkumné instituce, tak firmy. 
Spolková vláda, příp. zemské vlády nabízí řadu podpor, mj. v rámci 6. Energetického 
výzkumného programu (decommissioning je jednou z tematických priorit). Přehled podpor je 
k dispozici na http://www.foerderdatenbank.de  
Pro jadernou energetiku jsou relevantní zejm. Karlsruhe Institut für Technologie (www.kit.edu; 
priority VV: zacházení s jaderným odpadem, vitrifikace, partitioning) a Forschungszentrum Jülich 
(www.fz-juelich.de; priority VV: partitioning, konečné ukládání jad. odpadu).    

 
Shrnutí nabídky podpory ZÚ pro české subjekty: 

 Pomoc při vytipování a zprostředkování kontaktů, zajištění schůzek včetně příp. účasti 

 Podpora prezentačních aktivit českých firem a subjektů 

 Poskytování informací/poradenství k politických a právním aspektům 

 Komunikace s německými subjekty (zejm. veřejnými institucemi, ale i svazy a podniky) 

 Sledování a sdílení informací o zakázkách a tendrech (v případě zájmu CZ subjektů) 
 

Zdroje: jednání se zástupci GTAI, E.ON, DAtF; otevřené zdroje 
 
PhDr. Tomáš Ehler, MBA, vedoucí obchodně-ekonomického úseku 

Kontakt:  Velvyslanectví ČR v Berlíně, Wilhelmstraße 44, 10 117 BERLIN, Tel. +49 (0)30 - 226 38 195, Fax +49 (0)30 - 226 38 198, 
commerce_berlin@mzv.cz 

http://www.foerderdatenbank.de/
http://www.kit.edu/
http://www.fz-juelich.de/
mailto:commerce_berlin@mzv.cz

