
Vážení čtenáři 
elektronického zpravodaje,
pomalu se blíží konec letošního roku, 
který pro nás všechny opět nebyl vůbec 
jednoduchý. Z pohledu provozu Jaderné 
elektrárny Dukovany jsme ho ale zvládli 
úspěšně a se ctí. Podařilo se nám zajistit 
bezpečný provoz všech bloků, výrobu 
a spolehlivé dodávky bezemisní elektrické 
energie. Poděkování proto patří všem zaměstnancům elektrárny 
i našim dodavatelům za celoroční odpovědný přístup i za úspěš-
né provedení mnoha investičních akcí a modernizačních pro-
jektů, zaměřených na zvýšení bezpečnosti a přípravu elektrárny 
na její dlouhodobý provoz, který je naším důležitým úkolem. 
Poděkování patří i vám, zástupcům obcí, sdružení i obyvatelům, 
žijícím v regionu elektrárny, za dlouholetou podporu a spoluprá-
ci, která je pro provoz i novou výstavbu v lokalitě Dukovan velmi 
důležitá.

Jako energetici máme odpovědnost za výrobu elektrické energie 
i během vánočních svátků. Do práce tak budou muset i díky pro-
bíhající odstávce 2. výrobního bloku stovky našich zaměstnanců 
i zaměstnanců našich dodavatelů, abychom řádně a včas pro-
vedli všechny plánované práce na probíhající odstávce. I během 
letošních Vánoc budeme mít tedy v elektrárně poměrně rušno, 
ale jako energetici jsme na tyto povinnosti zvyklí.
Přesto, že i letošní rok byl opět jiný, než bychom si asi sami přáli, 
přinesl nám také nové poznatky, zkušenosti i ponaučení. Našli 
jsme kouzlo v drobných skutečnostech, sílu v zázemí rodiny 
a přátel a začali jsme si i více vážit vlastního zdraví. Proto bych 
vám rád při této příležitosti popřál nejen krásné Vánoce, ale 
do nového roku zejména pevné zdraví vám i vašim blízkým a aby 
se nám společně podařilo vrátit k životu, ve kterém se budeme 
těšit na každý den a s radostí plánovat nové zážitky a společná 
setkání.

Roman Havlín, ředitel JE Dukovany
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Aktuálně vyrábí a elektrickou energii do sítě dodávají 
tři ze čtyř výrobních bloků JE Dukovany, a to výrob-
ní bloky č. 1, 3 a 4. Na bloku č. 2 pokračují práce 
v rámci odstávky pro výměnu paliva a provedení 
mnoha kontrol a naplánovaných technických a in-
vestičních akcí, které potrvají i přes vánoční svátky 
a Nový rok. Energetici tak budou v Dukovanech 
v plném nasazení i v posledních dnech roku 2021. 
A proto i letos bude na Štědrý den na spolehlivou 
výrobu energie pro rozsvícení vánočních stromečků 
a ke sledování pohádek dohlížet 250 pracovníků 
elektrárny i našich dodavatelů. V rámci celé Skupiny 
ČEZ se pak jedná o 2 500 zaměstnanců.

Aktuálně z elektrárny

Rok 2021 byl pro všechny specifický a náročný. Museli jsme se 
všichni vyrovnat s problémy způsobenými omezeními z důvodu 
epidemie viru Covid-19 i s cenovou nestabilitou na energetickém 
trhu. Současné ceny elektřiny, dané zejména enormním nárůs-
tem ceny zemního plynu a emisní povolenky, jen umocnily důle-
žitost jaderné energetiky v energetickém mixu České republiky. 
Bezemisní výroba a stabilní ceny jsou zásadní pro další rozvoj 
České republiky, jakožto průmyslové země. 

Při přípravě nového bloku v Dukovanech jsme výrazně pokročili 
v licenčních a povolovacích řízeních. V březnu jsme od Státní-
ho úřadu pro jadernou bezpečnost získali povolení k umístění 
jaderného zařízení. Dále jsme získali i autorizaci výrobny elektric-
ké energie dle Energetického zákona. Nakonec jsme dokončili 
a na Stavební úřad v Třebíči předali dokumentaci k územnímu ří-

zení, a to včetně stovek stanovisek, vyjádření a rozhodnutí úřadů.
Klíčovou činností na kritické cestě harmonogramu je bezesporu 
výběrové řízení na dodavatele nového bloku. Poptávková doku-
mentace byla dokončena a předána na stát k finálnímu potvrzení 
zapracování bezpečnostních požadavků. Rovněž jsme obdrželi 
odpovědi uchazečů k bezpečnostním dotazům a tyto jsme 
předali na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Na začátku příštího 
roku očekáváme od státu souhlas se zahájením výběrového 
řízení. 
Na závěr bych vám všem rád upřímně poděkoval za podporu 
a popřál klidné požehnané Vánoce, prožité ve zdraví a v pohodě, 
a do nového roku vše nejlepší. 

Petr Závodský 
generální ředitel Elektrárna Dukovany II

Jak jsme v roce 2021 pokročili s přípravou nového bloku
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Rozsvítili jsme 
40 stromečků 
v regionu
Na 40 vánočních stromečků 
z celkových 372, které letos 
v České republice podpořila 
Skupina ČEZ, se o prvním 
adventním víkendu rozsvítilo 
přímo v okolí elektrárny.
I přes omezený kulturní 
program si první rozsvícení nenechaly ujít desítky občanů, kteří 
společně s tóny tradičních písní vytvořili tu pravou vánoční atmo-
sféru, kterou doplnila první letošní sněhová nadílka. Zastupitelé 
pečlivě připravili symboly Vánoc, někde proběhly oslavy s veřej-
ností, jinde osobní setkání nahradily on-line přenosy či rozhlaso-
vé vysílání adventních zdravic. Obce i města v okolí JE Dukovany 
opakovanou podporu uvítaly. Například v Dukovanech proběhlo 
posvěcení nového dřevěného betléma s vystoupením žáků zá-
kladní školy. Rozsvícené stromy v okolních obcích si můžete užít 
až do svátku Tří králů. Rozhodně stojí za pozornost!

Zdravotníci zachraňují lidské životy, je tře-
ba jim v této vypjaté době dodat energii. 
Proto pracovníkům z covidových oddě-
lení více než 60 nemocnic v celé České 
republice předávají v těchto dnech zá-
stupci ČEZ společně s pracovníky i klienty 
chráněných dílen balíčky plné energie. 
Balíčky se dostanou k více než 20 tisícům 
lékařů, sester a dalšímu zdravotnickém 
personálu. 
„Mám k těmto lidem, kteří každý den 
věnují veškerou energii k záchraně životů 
covidových pacientů, obrovskou úctu 
a obdiv. V době, kdy čelí již déle než rok 
opakovaným vlnám epidemie a bohužel 
od některých i naprosto nepochopitelným 
slovním útokům, jim tímto chceme za ČEZ 

vyjádřit naši podporu a poděkování,“ uvedl 
k celorepublikové podpoře zdravotníků 
předseda představenstva a generální 
ředitel ČEZ Daniel Beneš.
Na Vysočině putují děkovné zásilky 
do Nemocnic v Třebíči a v Jihlavě, 
na jižní Moravě pak do Nemocnice 
v Ivančicích a také do brněnských 
nemocnic - FN Brno v Bohunicích, 
Masarykova onkologického ústavu, FN 
u svaté Anny, Úrazové nemocnice Brno 
a Nemocnice Milosrdných bratří.
Do sestavení děkovných balíčků pro zdra-
votníky zapojila společnost ČEZ celkem 
23 regionálních chráněných dílen, které 
poskytují práci lidem s postižením. Letos 
kvůli špatné pandemické situaci nemohly 

v provozech ČEZ proběhnout tradiční vá-
noční trhy, na kterých tyto dílny pravidelně 
prodávají energetikům své výrobky. Jejich 
práce a snaha tak díky současné akci 
nepřijde vniveč. 

V nové dvoupodlažní administrativní 
budově, jejíž výstavba byla v prostoru 
JE Dukovany zahájena v říjnu loňské-
ho roku, řemeslníci jen před pár dny 
dokončili poslední drobné dokon-
čovací práce po nedávné kolaudaci. 
Budova se třemi konferenčními míst-
nostmi a 43 prosvětlenými kancelářemi nabízí moderní a kom-
fortní prostory až pro 92 zaměstnanců, kteří se sem přestěhují ze 
stávajících objektů, které jsou ještě z doby výstavby elektrárny. Ty 
pak následně čeká oprava a noví nájemníci. 
V těchto dnech začal ČEZ také s výstavbou další víceúčelové 
sedmipatrové budovy, ve které bude kromě kancelářských 
prostor také výcvikové a školicí pracoviště, zaměřené na práci 
na otevřené technologii a v kontrolovaném pásmu elektrárny. 
Budova, která vyroste v těsné blízkosti areálu elektrárny, by měla 
být dokončena na přelomu roku 2023/2024.

ČEZ děkuje našim zdravotníkům

Do jubilejního 15. ročníku charitativního 
projektu „Plníme přání, myslíme na druhé“ 
nominovali zaměstnanci Skupiny ČEZ ze 
svého okolí celkem 109 osob, které se 
ocitly v těžké životní situaci. Během šesti 
týdnů pak pro ně mezi sebou dokázali vy-
brat přes 3,4 miliony korun. Nadace ČEZ 
následně tuto sumu zdvojnásobila a navý-
šila na konečných 6,95 milionu korun. 
Většina žadatelů se potýká se zdravotní-
mi omezeními, všechny je spojuje touha 
poprat se s nepřízní osudu a žít svůj život 
naplno. Nejčastějším přáním proto byly 
zejména speciální rehabilitační či léčebné 

pobyty, různé kompenzační pomůcky či 
služby osobní asistence, které příjemcům 
umožní větší samostatnost.
Příběh z Vysočiny přináší Michal K. z Tře-
bíče, který v dětství přišel o ruku a o část 
prstů na nohou kvůli zranění elektrickým 
proudem. Michal provozuje spolek pro 
hendikepované Míša a Míša, maluje 
obrazy, tvoří keramické výrobky, to vše 
v malebném obchůdku na Karlově ná-
městí v Třebíči. Finanční podporu využije 
na pořízení automobilu, který potřebuje 
jak k osobním záležitostem, tak také 
ke spolkovým aktivitám. 

Za 15 let fungování sbírky „Plníme přá-
ní, myslíme na druhé“ poslali zaměst-
nanci společně s Nadací ČEZ na splně-
ní přání našich spoluobčanů, kteří se 
ocitli v těžké životní situaci, přes  
49 milionů korun. 

Nové kancelářské, 
školicí i výcvikové 
prostory elektrárny

Splněná vánoční přání 
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