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Úvodní slovo 

Vážení čtenáři, 
 
s příchodem jara bohužel nepřichází příliš optimistické vyhlídky pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie v blízké 
budoucnosti. Obavy o budoucnost projektů jak již realizovaných, tak i projektů ve vývoji vyvolávají především 
legislativní změny, které připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a o kterých se v minulých týdnech hodně 
mluvilo. Návrh těchto změn vysílá jasné signály, že rozvoj OZE v ČR je do budoucna nežádoucí a je třeba usilovat 
spíše o zastavení rozvoje a omezení stávajících výroben. Více informací se k tomuto tématu dozvíte níže v článku 
„Legislativa“, kde se této problematice věnujeme podrobněji (v rámci možností) trošku podrobněji.   
 

 
Abychom ale povelikonoční jarní atmosféru nezačali pouze 
touto negativní zprávou, rozhodli jsme se připravit pro Vás 
novou úpravu vzhledu webových stránek ČSVE. Cílem 
tohoto nového provedení je především vizuální úprava 
hlavního menu - homepage tak, aby ikony byly uživatelsky 
přijatelnější a intuitivnější. Pokusili jsme se také soustředit na 
vylepšení sekcí, které již dlouhodobě patří mezi pravidelně 
navštěvované, jako jsou „Aktuality pro členy“ nebo „Statistické 
údaje“ či „Novinky“. Na novou podobu stránek se můžete 
podívat v nejbližších dnech na odkazu www.csve.cz.  
Vzhledem k tomu, že webové stránky ČSVE jsou určeny 
především Vám, uživatelům a zájemcům o obor, budeme i 
nadále rádi, když nám případné náměty na vylepšení budete 
zasílat na adresu web@csve.cz. 
 

 
 
Také se již intenzivně věnujeme organizaci „Dne otevřených dveří 
větrných elektráren“ (DOD), jak jsme avizovali již v předchozím vydání 
Zpravodaje 2/2013. Připomínáme tedy, že se letošní DOD uskuteční v sobotu 
15. června 2013, tedy přesně na „Světový den větru – Global Wind Day“. 
Díky ochotě provozovatelů bude opět v letošním roce zpřístupněno široké 
veřejnosti více než 10 lokalit po celé České republice. Seznam otevřených 
větrných elektráren a program akce zveřejníme, jako již tradičně, jak ve 
Zpravodaji, tak na webových stránkách a facebooku ČSVE.     
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Jednání 

� Intenzivní jednání na politické úrovni společně s Komorou OZE na téma: 
připravované legislativní změny - nový návrh MPO  

 
Statistika 

Česká republika - výroba rok 2013 
 

2013 Výroba (MWh) Instalovaný výkon(MW) 

Leden 43638,7 260 
 

Zdroj: ERÚ 

 

Legislativa 

Možná jste v uplynulých dnech či týdnech zaznamenali 
v médiích zprávy o konkrétnějších plánech MPO, jak 
omezit stávající podporu OZE a zastavit tuto podporu do 
budoucna pro výrobny nově uváděné do provozu. 
Dovolíme si nyní shrnout základní body tohoto záměru: 

� zastavení provozní podpory pro nové instalace 
OZE od roku 2014. Podpora by naopak měla zůstat 
zachována pro druhotné zdroje a kombinovanou 
výrobu elektřiny a tepla. Úplně zastavena by byla 
podpora decentrální výroby elektřiny. 

� zkrácení doby podpory pro stávající zdroje na 10 
let, poté bude následovat individuální kontrola 
návratnosti investic a případné prodloužení trvání 
práva na podporu. 

� nižší sazba příspěvku na OZE v ceně elektřiny pro 
velkoodběratele a zastropování příspěvku pro 
spotřebitele. 

� zveřejnění majetkové struktury podniků, které 
pobírají podporu.  

Materiálem se intenzivně zabýváme zejména v rámci 
naší činnosti v Komoře OZE a celou situaci bedlivě 
sledujeme. Další podrobnosti k záměru MPO však 
zřejmě vyplynou až z návrhu paragrafového znění 
novely zákona 165/2012 Sb. (ZoPOZE), kterou by mělo 
MPO dle vlastních předpokladů zveřejnit 
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v meziresortním připomínkovém řízení do konce března 2013. Předložení návrhu vládě se pak předpokládá do 
konce května 2013, Parlament by se návrhem začal zabývat v letních měsících. Informace o oficiálních 
dokumentech a návrzích pak naleznete v sekci Připravovaná legislativa na našem webu www.csve.cz.  

Ve světle těchto informací se ztrácí další drobné připravované novely ZoPOZE, které by měly zlepšit fungování 
stávajícího systému podpory a jeho financování a zprůhlednit jej na straně příjemců podpory. 

Jedná se o novelu předloženou v Poslanecké sněmovně pod č. sněmovního tisku 900, která se týká zejména 
problematiky vyplácení části podpory financované z prostředků státního rozpočtu. Dle platné právní úpravy jsou 
tyto prostředky uvolňovány čtvrtletně, což je i hlavním důvodem toho, že OTE vyplácí v současné době zelené 
bonusy na elektřinu zálohově (3/4 vyúčtované částky obdrží výrobce do 21 dnů po provedení vyúčtování, zbývající 
1/4 pak na konci druhého měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí, jehož se týkají hodnoty 
vyrobené energie, za kterou je zelený bonus zúčtován). Čtvrtletní model uvolňování státní dotace by se dle 
předloženého návrhu měl změnit na měsíční – OTE by obdržel 1/12 z celkové roční výše státní dotace vždy k 25. 
dni kalendářního měsíce. V zásadě se tedy jedná o krok správným směrem. Další vývoj budeme sledovat. 

Další návrh novely ZoPOZE vznikl v Senátu a byl zapracován do návrhu zákona o některých opatřeních ke zvýšení 
transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (senátní tisk 52). Jedná se o v médiích často 
probíraný zákon, který by měl zrušit listinné akcie na majitele (doručitele) a zvýšit transparentnost struktury 
majetkových vztahů v akciových společnostech v případě jejich účasti na veřejných zakázkách. Do návrhu zákona 
bylo zapracováno rovněž doplnění ZoPOZE, takže i u výrobců elektřiny z OZE, DZ, KVET, výrobců tepla z OZE, 
výrobců biometanu, pokud by se jednalo o akciové společnosti, by mělo dojít k rozkrytí majetkových struktur. Nárok 
na vyplácení podpory by v případě akciových společností měly pouze akciového společnosti se zaknihovanými 
akciemi (akcie evidované v Centrálním depozitáři cenných papírů). V souvislosti s mediálními kauzami kolem 
velkých FVE nelze proti takové snaze nic namítat. I zde budeme další vývoj sledovat a o přijatých změnách Vás 
včas informovat. 

Zpracováno podle aktuálního stavu k 22-03-2013 

 

Změny v podpoře OZE u sousedů 

 

V médiích se již objevily zmínky o tom, že i naši „západní zelení sousedé“ přišli na to, že elektřina z OZE je pro 
jejich ekonomiku drahá a budou proto podporu OZE omezovat. Takové zjednodušené tvrzení je a není pravda.  

Pravdou je, že německé spolkové ministerstvo životního prostředí společně s ministerstvem hospodářství předložili 
teze, jak změnit podporu obnovitelných zdrojů energie, a to s účinností od srpna 2013. Změny navrhované 
v Německu jsou však na hony vzdálené záměrům českým. 

Citujeme z materiálů zveřejněných přímo na stránkách německého ministerstva životního prostředí (www.bmu.de): 
„Od doby svého přijetí v roce 2000 přispěl EEG (pozn.: zákon o OZE) podstatnou měrou k rozšíření obnovitelných 
zdrojů energie v Německu, které zatím pokrývají přibližně 25 % spotřeby elektřiny. Potud má za sebou EEG 
úspěšnou historii. Je ale čím dál více zřejmé, že platný EEG není již stavu nadále doprovázet další rozšíření 
„energetického přechodu“ (Energiewende). Je třeba zmínit nárůst příspěvku na OZE v krátkém čase, chybějící 
časové a prostorové možnosti řízení zdrojů, stejně jako nedostatečná koordinace mezi jednotlivými aktéry na 
různých státních a nestátních úrovních.“  

A o jakých nástrojích „omezení“ podpory OZE se v Německu uvažuje? V žádném případě se nejedná o zastavení 
provozní podpory jako u nás nebo o zpětné zpochybňování dobry trvání práva na podporu. 
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Podle navrhovaných opatření by např. větrné elektrárny uváděné nově do provozu po této novele měly v prvních 5 
měsících provozu podporu omezenou na tržní hodnotu elektřiny, od 6. měsíce by pak podpora byla oproti 
současné úrovni snížena na 8 Ct/kWh (tj. ca 2,04 Kč/kWh, platí pro VtE na pevnině). VtE nově uváděné do 
provozu už by také neměly nárok na tzv. SDL-bonus, který byl zaveden jako příspěvek za dodatečné dovybavení 
výroben pro účely dispečerského řízení (u nás byla uložena povinnost dovybavit výrobny, náklady ale nese 
provozovatel sám, u výroben nově uváděných do provozu jsou však náklady na vybavení pro účely dispečerského 
řízení již součástí počátečních investičních nákladů). Nová zařízení s výkonem nad 150 kW už také nebudou moci 
volit pevnou výkupní cenu, ale budou muset jít cestou přímého prodeje elektřiny. 

Obsahem reformy by mj. mělo být zákonné zakotvení časových a kvantitativních cílů dalšího rozvoje obnovitelných 
zdrojů energie. Pro rok 2050 má přitom zůstat zachován cíl 80% podílu energie z OZE na spotřebě elektřiny, 
přičemž již nyní je patrné, že minimální cíl 35% podílu OZE bude v roce 2020 nejen dosažen, ale i výrazně 
překročen, proto by měl být tento cíl přiměřeně upraven na hodnotě kolem 40 % elektřiny z OZE v roce 2020. 

Další podrobnosti naleznete na www.bmu.de. 

Termíny nejbližších přednášek o větrné energetice pro žáky a studenty 

 

� 17.4.2013 -13:00 - VOŠ a SPŠE, Plzeň  

� 23.4.2013 - 8:30  - Střední škola technická a ekonomická, Brno 

 

Jestliže máte zájem o přednášku na vaší škole, pište prosím na e-

mail vzdelavani@csve.cz. Ozveme se vám. V případě vašeho 

zájmu o účast na některé z výše uvedených přednášek nás 

kontaktujte na uvedené adrese. Rádi vám poskytneme přesné 

informace o místu konání přednášky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.csve.cz 


