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ŠKODA PRAHA a.s.
 ŠKODA PRAHA je generální dodavatel energetických celků na klíč.
Inženýrsko-dodavatelská činnost:
 Výstavba elektráren na bázi fosilních paliv.
• Disponujeme nejlepšími řešeními v oboru spalování nízkokalorických paliv.

 Dodáváme technologie pro ekologizaci elektráren.
• Mezi které patří odsíření, denitrifikace a snižování prašnosti.

 Zajišťujeme pro naše zákazníky modernizaci stávajících provozů.
• S cílem zvýšení jejich účinnosti, prodloužení životností a zvýšení bezpečnosti.

 Jsme schopni dodat ve své působnosti strojovnu pro jaderné
elektrárny.
Konzultační činnost:
 Na pozici Owner´s engineeringu se investor může spolehnout na
naše služby, kdy jej zastupujeme ve všech fázích projektu.
 Podpora investorsko-odběratelských aktivit.
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IDEÁLNÍ ZÁKAZNÍK?
 Má jasno v tom, co potřebuje
 Má dostatek vlastních zdrojů
 Transparentně vybírá pro sebe v očekávaném čase
nejvhodnější řešení
 Řádně a včas platí a plní to k čemu se zavázal…
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REALITA
 Prediktabilita vývoje energetického trhu je problematická.
 V EU je výstavba klasických elektráren nerentabilní.
 Kde zdroje potřebují, zpravidla nedisponují vlastními finančními
prostředky.
 Výběr dodavatele? SPÍŠE UŽ NE.
 Častá situace - (quasi) zákazník navrhuje: za finanční zdroje,
které sami zaranžujete, si můžete na vlastní odpovědnost a účet
postavit elektrárnu, ze které si pravděpodobně někdo koupí
vyrobenou elektřinu.
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REALITA
 Přitom OECD regulatorika situaci zkomplikuje tím, že stavět
můžete jen nákladné HIFI řešení…
 Na tradičních trzích potkáváme netradiční hráče. Ti jsou sice
inženýrsky průměrní, ale mají přístup k financím bez OECD
omezení.
 Výsledek nekonvenuje s očekávkou…
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SOUČASNÝ STAV
ŠKODA PRAHA ví a chce navázat na nejlepší roky čs. exportu
investičních celků v energetice:
- v prvním kroku musíme vědět:
• Kde?, Kdo?, Kdy? a Proč? by si od nás měl něco koupit a Kolik? za produkt /
službu může zaplatit.
• Elektrárenské společnosti a tzv. IPP jsou velkými hráči, kteří mají plán a mají
představy, jak ho dosáhnout…
• Identifikovat prioritně regiony, s kterými korespondují naše kompetence, konkurenční
výhody a zodpovědná zahraniční politika…

• Klíčové je vybudování důvěry s decision makery a osobami zodpovědnými za
výsledek. Oficiální reprezentace nám umí otevřít dveře ke klíčovým autoritám
bez zbytečných zprostředkovatelů!

• Otevřeně komunikovat, že mít novou elektrárnu je nejen kompetence výstavbová a
dodavatelská, ale i včas řešena problematika zdrojová, povolovací jednání a
zkoumání návratnosti, resp. opodstatněnosti investice.
• Aktuální priority:
• Dotáhnout do kontraktu rozpracované příležitosti.
• Úspěšně působit v lukrativní roli tzv. Owner´s engineera (OE).
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PRIORITY
• Je potřeba včas identifikovat bonitní příležitosti.
Soutěžit až na základě veřejně dostupné informace je obvykle pozdě…

• Prezentovat naší způsobilost navrhnout a dodat řešení ověřené v praxi.
• V čem jsme nejlepší?
•
•
•
•
•
•

Umíme připravit řešení na míru.
Nabízíme EU řešení za rozumnou cenu.
Máme referenční řešení.
Rozumíme potřebám investora, resp. bank.
Máme invenci.
Učíme se lokálním specifikům: „How to do business in country X?“

• Jsme a budeme transparentní. S podporou prodeje činíme v souladu
s compliance naší skupiny, v souladu s protikorupčními konvencemi.
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EPCF
 Stačilo mít nejlepší řešení a bilaterální úmluvu.
 Později schopnost přesvědčit a prodat.
 Dnes nad rámec zmíněného věci financovat.
 A transparentně motivovat.
 ŠKODA PRAHA se také prostřednictvím CPIA staví do role nejen
výstavbové, ale také do role exportéra a iniciátora jaderných
projektů!
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Aliance české energetiky z.s. (CPIA)

 CPIA byla založena v září 2015 jako spolek, který je aktivní
v dodávkách, výrobě a zařízení v oblasti jaderných elektráren. Český
průmysl má dlouhou historii v oblasti jaderné energetiky, v tuzemsku
bylo vyrobeno 90% jaderného zařízení. Společnosti jsou schopné
dodávek různých komodit pro jaderné elektrárny ve světě.
 Lídrem CPIA je ŠKODA PRAHA s jedinečnou dodavatelskou
zkušeností EPC všech tuzemských jaderných bloků.
 CPIA je rovněž podporována vládou ČR, neboť splňuje oficiální
požadavky z Národního akčního plánu pro rozvoj jaderné energetiky.
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Děkuji za pozornost a těším se na budoucí nezištnou podporu!
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