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Úvodní slovo 

 

Vážení čtenáři, 

svým úvodním slovem bych se tentokrát chtěl obrátit zejména 

k návštěvníkům našeho Semináře v Bořeticích a na další 

osoby podnikající v našem oboru.  

Ještě jednou chci za Českou společnost pro větrnou energii, 

prostřednictvím našeho Zpravodaje, poděkovat za účast na 

Semináři v Bořeticích. Již tradičně se snažíme, nejen pro 

naše členy, ale i pro všechny ostatní, které dění kolem větru 

prostě zajímá nebo jsou na vítr navázáni svým podnikáním, 

připravit hodnotný program. Přejeme si, abyste si odnášeli 

kvalitní informace a příjemné zážitky. Jestli se nám to daří, 

posoudíte nejlépe právě Vy sami. 

Podzimní Seminář si ve Vašich kalendářích, alespoň doufám, 

 již našel pevné místo. Tyto dva společné dny jsou i pro 

organizátory příjemnou změnou a v podstatě svátkem po 

celoroční náročné práci. A že té práce pro náš legislativně–

marketinkový mini tým nebylo vůbec málo! Za to všechno 

bych vám, kolegyně a kolegové, chtěl moc poděkovat. 

Tímto by se asi dal krátký úvod a poděkování zakončit. Mám však ještě něco na srdci.  

Tento mini tým pracuje ve prospěch oboru. Odvádí práci, která je k užitku všem. Firmám malým, velkým, 

nadnárodním, členům i nečlenům. Podporu však má tým České společnosti pro větnou energii jen určité 

skupiny osob a firem.  Za tuto podporu bych chtěl všem členům ČSVE velice poděkovat. Svými 

členskými poplatky umožňují, aby asociace měla v posledních letech mimořádnou finanční stabilitu. Tato 

stabilita nám v předsednictvu poskytuje ten komfort, že můžeme výdaje rozumně plánovat, nepracujeme 

v nejistotě jako jiné asociace, a na dluh. To však neznamená, že není co vylepšovat! Určitě je! 

Při pohledu na prezenční listinu ze semináře si každoročně všímám nemalé skupiny účastníků, kteří 

nejsou našimi členy, i když v oboru přímo podnikají, a i provozují větrné elektrárny. Přijde mi to nefér 

vůči těm, kteří by rovněž mohli jen přijet na seminář a zaplatit o 1000,- Kč více za účastnický poplatek, 

platí však celkově řádově desetitisíce navíc. Ze solidarity, ze slušnosti nebo nakonec z hlouposti? Vždyť 
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se to dá pořídit levněji! Nerozmyslí si to právě tyto firmy? Nebudou chtít v příštím roce ušetřit? Pak je to 

jednoduché. Mohou opustit naše řady a přijedou jen na seminář.  

Prozatím je to tak, že na těch solidárních a slušných to všechno stojí. Říkám si však, kdy jim dojde 

trpělivost? Kdy přestanou uvažovat solidárně a sentimentálně, ale budou k věci přistupovat pouze 

ekonomicky? Řeknu Vám, jak by to v takovém případě mohlo vypadat. Jeden rok odstoupí jeden, dva 

z toho našeho společenství, které se utvořilo a ustálilo asi před 5 lety. A další rok se nám to rozpadne 

jako domeček z karet. Pak se již nebudeme těšit na seminář, nebude ho mít totiž již kdo organizovat. 

Nebude nikoho, kdo by hájil kontinuálně a profesionálně zájmy našeho oboru i samotných 

provozovatelů, kdo by náš obor propagoval a presentoval včetně velmi vysoké kvality webových stránek. 

Jaká je dnes realita? 

Mezi ostatními asociacemi v Komoře OZE jsme za lídra. U ministerstev, energetiků a dalších institucí 

 jsme získali během posledních 4 let velmi dobrou pověst. Nikdy jsme oboru neudělali ostudu. Pavla 

Smolová a Štěpán Chalupa platí dnes neodmyslitelně za autority nejen mezi lidmi z OZE, Jiří Špičák si 

získal pověst vynikajícího lektora a školy se na něj obracejí opakovaně s žádostí o další přednášky a 

osvětu, média, mají-li zájem o stanovisko z oboru OZE, nás opakovaně oslovují... 

Pravděpodobně jsme jako asociace na vrcholu. V životě, jak všichni víte, ale platí, jednou jsi dole a 

jednou nahoře. Nedivte se tedy, že mi to jako předsedovi nedá a vidím v dalších letech nejistotu. 

Ta stabilita a komfort nežít na dluh, kterou jsem výše popisoval, je totiž velmi křehká. Stačí málo a bude 

to jinak. Zamyslete se tedy, prosím, všichni kdo v oboru větrné energetiky chcete dlouhodobě podnikat a 

doposud stojíte opodál, jestli Vás tento náš tým již nepřesvědčil o tom, že to umí dělat velmi dobře, že 

poctivě pracuje. Výsledky jejich práce jsou totiž jednoznačně ku prospěchu celého oboru. Bude-li více 

členských firem, zajistíme tím společně i budoucnost asociace, která svoje kvality již prokázala.  

   

Děkuji Vám, že jste vydrželi číst až kdo konce  a doufám, že tento apel najde patřičnou odezvu a že i 

díky Vaší podpoře neztratíme vítr z plachet a budeme moci nadále pokračovat ve standardu, který jsme 

pro Vás postupně vybudovali. 

 

 

  Mgr. Michal Janeček 

   předseda ČSVE 
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Jednání 

 5.10. – Univerzita Karlova - COŽP 

 8.10. – Ministerstvo pro místní rozvoj 

 8.10. – Energetický regulační úřad 

 8.10. – schůzka s provozovateli/členy k obchodování s elektřinou z VtE 

 17.10. – valná hromada Komory OZE 

 18.10. – jednání k projektu life + 

 23.10. – jednání s OTE a.s. a zástupci ostatních asociací k migraci dat stávajících výrobců 

 30.10. – jednání Komory OZE k návrhům cenových rozhodnutí 

Statistika 

Během ledna a února roku 2012 bylo nově uvedeno do provozu 5,8 MW instalovaného výkonu ve dvou 

projektech. 

V průběhu listopadu až prosince 2012 se předpokládá uvedení do provozu dalších 38,1 MW ve čtyřech 

projektech, přičemž tři z těchto projektů budou spadat do kategorie projektů nad 10 MW, což je 

významné rozšíření skupiny současných dvou projektů s instalovaným výkonem nad 10 MW.  

Legislativa 

Druhá polovina měsíce října konečně přinesla zveřejnění alespoň některých prováděcích předpisů 

k zákonu o podporovaných zdrojích energie ve Sbírce zákonů: 

 Vyhláška č. 346/2012 Sb. o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace 

podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na 

elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška)  

 Vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných 

zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů  

 Vyhláška č. 348/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v 

energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů 

 

Na vyhlášku o technicko-ekonomických parametrech a novelu vyhlášky o regulaci cen pak mohl navázat 

Energetický regulační úřad zveřejněním návrhů cenových rozhodnutí. Podle příslušného návrhu by 

výkupní cena elektřiny z VtE uvedených do provozu v roce 2013 měla být o 5 % nižší než letos, tedy 

2,12 Kč/kWh (2120 Kč/MWh), roční zelený bonus pak 1,57 Kč/kWh (1570 Kč/MWh).  

Pro velké VtE bude ovšem určující režim hodinových zelených bonusů, přičemž způsob určení jejich 

výše je upraven právě novelou vyhlášky o regulaci cen. Podstatnou veličinou se stává předpokládaná 

cena odchylky daného druhu obnovitelného zdroje, kterou ERÚ v návrhu cenového rozhodnutí pro 

větrné elektrárny vyčíslil na úrovni pouhých 32 Kč/MWh. 

Pro příští rok bude ERÚ opět vyhlašovat rovněž bonus na decentrální výrobu elektřiny (dříve pevná cena 

pro decentrální výrobu), jehož úprava byla zakotvena také v zákoně o podporovaných zdrojích energie. 
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Návrh příslušného cenového rozhodnutí předpokládá bonus ve výši 12 Kč/MWh pro výrobny připojené k 

napěťové hladině VVN distribuční soustavy, 14 Kč/MWh u napěťové hladiny VN a 28 Kč/MWh u 

napěťové hladiny NN. Předpokládá se tedy výrazný pokles oproti hodnotám naposledy platným pro rok 

2011, a to i více než o polovinu. 

Návrhy cenových rozhodnutí jsou zveřejněné na webových stránkách ERÚ a probíhá k nim tzv. 

konzultační proces. 

Příprava některých prováděcích předpisů k novému zákonu je však stále ještě v běhu. V průběhu října 

např. probíhalo připomínkové řízení k návrhu vyhlášky o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z 

podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k 

provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie, která předpokládá 

např. změny termínů pro odevzdávání měsíčních výkazů o výrobě elektřiny a jejich vyplňování přímo 

v centrálním informačním systému OTE. O schválení a konečné podobě vyhlášky Vás budeme včas 

informovat. 

Kromě prováděcích předpisů k novému zákonu upozorňujeme také na velkou novelu stavebního 

zákona, která byla ve Sbírce zákonů zveřejněna 22. října jako zákon č. 350/2012 Sb. a účinná bude od 

1.1.2013. Novela se týká např. procesů pořizování územně plánovací dokumentace (územní plány, 

zásady územního rozvoje), institutu autorizovaného inspektora, veřejnoprávní smlouvy, upřesňuje 

možnosti zjednodušení řízení nebo spojení např. územního řízení s některými postupy EIA atd. 

Členové ČSVE najdou nové právní předpisy brzy také na našich stránkách www.csve.cz v sekci 

Legislativa, stejně tak připravujeme pro provozovatele VtE také přehled nejdůležitějších kroků, které 

bude vhodné si ohlídat při přechodu do nového systému. 

Informace jsou aktualizovány k datu 30-10-2012 

Pořádané akce 

Seminář ČSVE 

Ve dnech 24. a 25. října 2012 se uskutečnil 4. ročník Semináře ČSVE, který se tentokrát konal ve 

vinařské obci Bořetice na jižní Moravě a přivítal rekordních 60 účastníků. 

S ohledem na aktuální dění a nový zákon o 

podporovaných zdrojích energie byl program 

opravdu nabitý. Pozvání přijali rovněž Ing. Jiří 

Šťastný, předseda představenstva společnosti 

OTE a.s., operátora trhu s elektřinou, Ing. 

Vladimír Najman, zástupce společnosti ČEZ 

Distribuce a.s. a Ing. Pavel Maxa ze 

společnosti ČEZ Prodej s.r.o., která je povinně 

vykupujícím pro distribuční území ČEZ. 

Přítomní měli tedy možnost seznámit se s 

novou úlohou OTE v systému podpory 

http://www.csve.cz/
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obnovitelných zdrojů, s postupem registrace výrobců 

v centrálním informačním systému a způsobem předání dat a 

informací o současných výrobcích, způsobem komunikace s 

OTE a se systémem výplat zelených bonusů od 1.1.2013, 

postupem při ukončování smluv o povinném výkupu u 

distribuční společnosti a navázáním komunikace mezi výrobci 

a povinně vykupujícím s následným uzavřením nových smluv 

o výkupu elektřiny přímo od osob nejpovolanějších a vyjasnit 

si praktické dotazy přímo v následné diskusi. 

Velký prostor byl věnován také obchodu s elektřinou 

z větrných elektráren, kterému právě nový systém podpory 

elektřiny z OZE otevírá větší prostor. Z řad obchodníků přijali pozvání na seminář zástupci společností 

Amper Market, a.s., Ekologické zdroje energie s.r.o. a E.ON 

Energie a.s. 

Legislativní témata mimo nový zákon o podporovaných 

zdrojích energie doplnili Jiří Nezhyba a Pavel Doucha 

z Advokátní kanceláře Šikola a partneři o prezentace k řízení 

o autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny a k tématu zásad 

územního rozvoje krajů a velké novele stavebního zákona. 

Pro ty, kteří neměli možnost se semináře osobně účastnit 

přikládáme alespoň pro představu  podrobný dvoudenní 

program semináře. 

 

 

Tímto bychom také chtěli ještě jednou poděkovat za podporu partnerům Semináře ČSVE: 
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Exkurze škol k větrným elektrárnám 

ČSVE po prázdninách obnovila pozvání 

pro školy a jejich vyučující, aby se svými 

žáky a studenty podnikali výpravy za 

poznáním možností ekologické výroby 

elektřiny pomocí větrných elektráren. 

Stačilo zaslat poptávku na emailovou 

adresu sekretariat@csve.cz, kde školy 

uvedly, kterou větrnou elektrárnu mají 

zájem navštívit a ČSVE jim exkurzi 

s provozovatelem dotyčné VtE 

předjednala.  

Této možnosti v tomto školním roce opět 

využilo několik škol a exkurze se uskutečnily např. na větrné elektrárně u obce Kámen na Vysočině, v 

Maletíně, v Drahanech nebo také u Bantic na jižní Moravě.  

Studenty při prohlídce elektrárny nejčastěji zajímala ekonomická stránka projektu, k čemuž je inspirovalo 

zjištění, že VtE vyrábějí v ČR nejlevnější energii z OZE. Další časté dotazy směřovaly k obvyklým 

tématům, jako je hlučnost, potřebná rychlost větru nebo technické parametry stroje. Studenti se také 

obvykle ptají na možnost prohlídky strojovny umístěné v gondole na vrcholu věže, což ale není možné 

z bezpečnostních a provozních důvodů. Exkurze do nitra elektrárny se tedy vždy odehrává ve spodní 

části věže, kde bývá umístěno řídící centrum elektrárny, výkonová elektronika a spodní stanice 

servisního výtahu. 

Akce byla pro letošní rok ukončena k 31.10.2012. V případě zájmu bude tato aktivita obnovena opět na 

jaře dalšího roku. 
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Aktuálně připravované vzdělávací akce

 12.11.2012 VŠB Ostrava – Fakulta elektrotechniky a informatiky 

 14.11.2012  ČZÚ Praha  
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