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 Společnost Holtec pokračuje v plánu na realizaci projektu 
SMR-160 v České republice 

 
S potěšením oznamujeme, že společnost Holtec 
uzavřela dne   11. října se společnostmi Škoda Praha a 
Hyundai Engineering and Construction (HDEC) 
Memorandum o porozumění (MOP), jehož cílem je 
pokročit v plánování výstavby malých modulárních 
reaktorů SMR-160 v České republice. Na základě této 
dohody strany připraví rozdělení odpovědnosti za 
nákup, výstavbu a uvedení do provozu zařízení SMR-
160 v České republice v souladu s českými zákony a 
normami a zahrnou český obsah do dodávek projektů. 
Strany rovněž zpracují odhad nákladů za realizaci 
standardního projektu SMR-160 v České republice.   
 
Tato dohoda je předmětem  Memoranda o porozumění 
(MOP), které minulý měsíc podepsaly společnosti 
Holtec a český provozovatel jaderných elektráren, 
společnost ČEZ. Společnost Holtec spolupracuje se společností ČEZ od roku 2019 a zajišťuje její podporu v rámci 
technického a obchodního hodnocení SMR-160 pro potřeby realizace v České republice, zpracování studie 
proveditelnosti SMR a výměnu technických informací s ÚJV Řež. Memorandum o porozumění podepsané se 
společností ČEZ v minulém měsíci má umožnit pokračování výměny informací mezi stranami za účelem vyhodnocení 
realizace SMR-160 v lokalitě Temelín, kde společnost ČEZ plánuje již v roce 2032 vybudovat první SMR v České 
republice. ČEZ rovněž vyhodnocuje budoucí výstavbu SMR jako náhradu za několik uhelných elektráren, jejichž 
postupné odstavování je plánováno kolem roku 2030. Nasazení čisté jaderné energie v těchto lokalitách v režimu 
24/7 je mj. důležité pro zajištění stability elektrické sítě v České republice.   
 
Společnost Holtec se v širším měřítku zapojila do formální výměny technických informací ohledně SMR-160 i s 
Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, které zvažuje širší použití malých modulárních reaktorů (SMR) 
například pro dálkové vytápění a průmyslové procesy. Společnost Holtec dále jedná s firmami s vysokou spotřebou 
elektřiny v průmyslovém a dopravním sektoru v České republice jakožto budoucími koncovými uživateli elektřiny a 
technologického tepla potenciálně vyrobeného v zařízeních SMR-160. Evropský programový manažer společnosti 
Holtec Rafael Marin uvedl: "Moduly SMR-160 jsou z hlediska výroby tepelné a elektrické energie ideální pro dálkové 
vytápění a průmyslové využití. Můžeme postavit tolik modulů SMR-160, kolik je potřeba pro zajištění požadavků dané 
oblasti, včetně tradičních aplikací pro výrobu elektřiny v síťovém měřítku se 4-8 bloky v rámci jedné lokality. Kromě 
toho je malý modulární reaktor SMR-160 založen na technologii PWR (tlakovodní reaktor) a používá stejný typ 
palivových souborů a úrovně obohacení, které se v současné době využívají při provozu elektráren PWR, což usnadní 
licencování SMR-160."  
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V listopadu loňského roku podepsaly společnost Holtec a korejská společnost HDEC dohodu o dokončení 
standardního projektu zařízení SMR-160 a realizaci projektů SMR-160 po celém světě (HH 36.15). Společnost HDEC 
přináší do týmu Holtec vynikající zkušenosti a výsledky. Společnost vybudovala 18 jaderných elektráren v Jižní Koreji 
a čtyři bloky APR-1400 ve Spojených arabských emirátech, 1.-4. blok elektrárny Barakah, které byly dokončeny v 
souladu s plánovaným rozpočtem a časovým harmonogramem. Společnost HDEC má roční obrat přes 16 miliard USD. 
Společnost ŠKODA PRAHA je českým EPC dodavatelem elektráren na klíč. ŠKODA PRAHA má bohaté relevantní 
zkušenosti díky svému působení na Jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany, a kromě toho také na Jaderné 
elektrárně Bohunice V2 na Slovensku.  
 
 
Dr. Rick Springman, viceprezident společnosti Holtec pro mezinárodní projekty, uvedl: "Význam této dohody nelze 
podceňovat - představuje výchozí bod pro plánování realizace projektu SMR-160 v českém i širším evropském 
kontextu, za nímž stojí tři renomované společnosti, které již realizovaly projekty v jaderném sektoru. Společnost 
Holtec má více než 36 let zkušeností s dodávkami jaderných zařízení, společnost HDEC představuje 50 let zkušeností 
s výstavbou jaderných elektráren a společnost ŠKODA PRAHA přináší zkušenosti v oblasti realizace EPC projektů se 
znalostmi evropského trhu práce a služeb a s konkrétními znalostmi lokality JE Temelín - neznám žádný jiný tým 
společností SMR, který by se vyrovnal této kvalitě schopností realizace projektu."  
 
Vedení společnosti Holtec rovněž uvedlo, že uvažuje o výstavbě repliky plánované americké Gigafactory SMR v České 
republice, a to v závislosti na objemu zakázek na zařízení SMR-160 v České republice a v závislosti na konkurenčních 
nabídkách dalších evropských zemí, které projevily zájem o realizaci Gigafactory SMR společnosti Holtec. Plány 
společnosti Holtec na výstavbu americké Gigafactory byly oznámeny začátkem tohoto roku (HH 37.11). 
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