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Technologická platforma „Udržitelná  

energetika“ (TPUE) 

 Co je TPUE?  
         Zájmové sdružení právnických osob (založeno 2009) 

 

 Kdo je členem?  
          Provozovatelé (ČEZ, ČEPS), výrobci (Škoda JS,..), výzkumně-vývojové a  

          inženýrské organizace a technické univerzity (ČVUT, VUT, ZČU, VŠB-TU) 

  

 Co děláme? 
          * Analyzujeme technologické trendy v energetice 

          * Navrhujeme, jak zlepšit výzkum a vývoj pro energetiku 

                     + Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje 

                     + Spolupráce průmyslu a výzkumných organizací, vč. VŠ 

          * Snažíme se zapojit do mezinárodního výzkumu    

                     + SET Plan (strategický evropský plán energetických technologií) 

                     + Program Horizon 2020 (pro období 2014-2020) 



 

 

 

Spolupráce provozovatelů - EPRI 

 EPRI - Electric Power Research Institute 

 Výhodnost až nezbytnost spolupráce 
 
• Sdílený prakticky orientovaný VaV pro provozovatele 

 

 

 

 

 

• Výstupy : Technical Guidelines, Maintenance & Process Guidebooks, User/Interest 

Groups, Site Assists/Expert Assistance, Technology Development,…. 

• 4 sektory 

                                                                                                                                          

                                                                     ČEZ plné členství v jaderném sektoru  

                                                                     a nově participace ve 2 programech 

                                                                     v sektoru Generation 

 

 

 



 

 

Spolupráce pro strategii výzkumu a vývoje 

v Evropě – SNE-TP 

Členství – 118 subjektů 

(květen 2014) 

 

• průmysl 

• výzkum 

• vysoké školy 

• odborné podpory 

dozorů 

• nevládní organizace 

• další 

 

 

Nuclear 

Cogeneration 

Industrial 

Initiative 

(NC2II) 

 

European 

Sustainable 

Nuclear 

Industrial 

Initiative 

(ESNII) 
 



 

 

Spolupráce v technickém rozvoji  

v Evropě – NUGENIA 

NUGENIA je mezinárodní nezisková 

organizace registrovaná podle 

belgického práva v roce 2011, počátek 

činností od března 2012  

 

   Members: major nuclear stakeholders  
 Již přes 100 členů (z více než 20 zemí) 

 Provozovatelé, ´výrobci, výzkumné organizace, 

SMEs and odborné podpory dozorů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUGENIA: 
* Odnož SNETP Gen II/Gen III TF 

* Následník minulých projektů networkového 

charakteru: NULIFE, SARNET, ENIQ,.. 

NUGENIA: 
• Integrátor VaV pro systémy Gen II/ Gen III v 

Evropě 

• Iniciátor projektů společného zájmu 



 

 

Jaderný výzkum a vývoj v rámci  

Horizon 2020 

Podle smlouvy o Euratom: podpora jaderného štěpení a jaderné fúze 

 

Jaderné štěpení – Pracovní program 2014 a 2015: 

1. Podpora bezpečného provozu jaderných systémů   

2. Příspěvek k vývoji řešení pro konečné ukládání radioaktivních odpadů 

3. Radiační ochrana 

4. Průřezové aspekty  

5. Podpora rozvoje jaderných kompetencí 

6. Socioekonomické aspekty a další akce   

 

Rozpočet: 102 mil. EUR 

 

 

V předchozích programech (FP6, FP7) byla účast organizací z ČR intenzivní  



 

 

Vývoj a inovace v rámci v EU –  

další formy spolupráce 

Významná podpora EIT v Horizon 2020 

 EIT (Evropský technologický a inovační institut) 

     →  KIC (Knowledge and innovation centres) - Innoenergy KIC  
                                                                                        



 

 

Jaderný výzkum a vývoj v rámci v EU –  

další formy spolupráce 

  EERA (European Energy Research Alliance) - vznik v roce 2008 
 

 Cíl: posílit a optimalizovat VaV v oblasti energetiky skrze zformování 
společných programů (joint programmes) a sdílení špičkových infrastruktu 

 Zaměření: „pre-commercial research“, 10 zakládajících členů z řad předních 
evropských společností zabývajících se energetickým VaV, 2010 rozšíření o 
dalších 5 členů (včetně Centrum výzkumu Řež) 

 Společné programy: vítr, fotovoltaika, geotermální energie,…….., jaderné 
materiály 



 

 

JHR – další příklad multilaterální  

spolupráce v jaderném výzkumu a vývoji 

Reaktor Jules Horowitz – výstavba v Cadarache (Francie) 

 

Podílí se 12 partnerů 

Nový experimentální a testovací 

reaktor s unikátními vlastnostmi - 

bude velmi důležité pro dobu, kdy v 

ČR nebudou k dispozici ozařovací 

kapacity 

Účast ČR zastřešuje ÚJV Řež / CVŘ 



 

 

 

Závěry 

 Jaderná energetika - přispěvatel do vyváženého výrobního portfolia 

v ČR 
Bezpečnost dodávek  

Podpora 

konkurenceschopnosti 
Environmentální přijatelnost 

   Spolupřínosy: stabilizátor pracovních míst, zdroj dalších inovací  

   (hi-tech obor)  

Potřebujeme jadernou energetiku v ČR? 

Pragmatická volba z možností (lokální zdroje, podíl průmyslu na tvorbě 

HDP,….) 

Integrální součástí udržování a rozvoje jaderné energetiky – výzkum, 

vývoj, mezinárodní spolupráce,…….  


