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Úvodem
Vážení čtenáři,
zahrajte si v létě vědomostní soutěž „Větrný kvíz“! Pro nadcházející letní měsíce jsme na
webových stránkách připravili novou soutěž „Větrný kvíz“. Tato vědomostní soutěž byla
spuštěna dne 1. 7. 2011 a bude ukončena k 31. 8. 2011. Slosování soutěže pak
proběhne dne 15. 9. 2011. Soutěžící mohou vyhrát lákavé ceny jako např. fotoaparát
Olympus VG, společenskou hru Vysoké napětí nebo lístky pro 2 osoby na 3D film dle
vlastního výběru do Cinema City. Více informací na www.csve.cz.
Jelikož jsme se přehoupli do II. poloviny roku, rádi bychom Vám přinesli informace o vývoji a výsledcích některých
projektů a činností, kterými se ČSVE letos zabývá. Především měsíc červen byl pak velmi bohatý na pořádané akce.
V sobotu 4. června proběhl na pražské Kampě festival Velká výzva, akce na podporu iniciativy Hnutí DUHA se
stejnojmenným názvem. Iniciativa Velká výzva podporuje moderní zelená řešení, snížení emisí a zdravější život. Cílem
iniciativy je mj. prosazení zákona, který by závazným způsobem zajistil snižování emisí skleníkových plynů a nastartoval
tak čistou ekonomiku České republiky.
Na organizaci a programu festivalu se kromě Hnutí DUHA podílely i další organizace a ekologická hnutí, mezi jinými
např. Greenpeace, Nesehnutí, ekologický institut Veronica, Člověk v tísni, Arnica a mnoho dalších. ČSVE se festivalu
zúčastnila společně s dalšími asociacemi OZE, tj. CZ Biom, CZEPHO, CVEVL, SPVEZ, se kterými spolupracujeme na
připomínkování a změnách energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie.

Dne 11. června 2011 se na celkem 16 lokalitách uskutečnil již 6. ročník “Dne otevřených dveří větrných
elektráren“ v rámci oslav „Global Wind Day“. Více než 3 000 návštěvníků si v sobotu nenechaly ujít
návštěvu větrných elektráren na celém území České republiky. Doprovodný program v letošním roce
zajistili modeláři letadel, kteří na vybraných lokalitách převáděli své modely.
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Dále bychom chtěli poreferovat o průběhu našeho vzdělávacího projektu.
Na jaře jsme Vás informovali o tom, že se ČSVE podařilo získat dotaci na realizaci
vzdělávacího programu pod názvem „Komplexním vzděláváním zaměstnanců členských
organizací České společnosti pro větrnou energii ke zvýšení jejich adaptability“ – reg. č.
CZ.1.04/1.1.06/52.00167, členové ČSVE obdrželi příslušné informace rovněž do svých
emailových schránek. Projekt je spolufinancovaný z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Během jarních měsíců proběhla výběrová řízení na dodavatele vzdělávacích služeb a
doplňkových služeb v rámci tohoto projektu, s vítězi těchto výběrových řízení pak byla vedena
jednání o smluvních podmínkách, která byla v tomto měsíci konečně zdárně uzavřena
podpisem příslušných smluv.
V současné době připravujeme harmonogram školení pro nejbližší měsíce, abychom
zúčastněným členům mohli v brzké době nabídnout již konkrétní místa a termíny konání kurzů.
Informace k projektu naleznete na stránkách www.esfcr.cz, v průběhu realizace projektu
budeme aktuální informace přinášet také na našich webových stránkách v sekci O nás, členové
ČSVE budou o aktuálních nabídkách informováni s dostatečným předstihem emailem.

Dále přinášíme informace o vzdělávací akci pro školy nazvané „Výlety pro školy k větrným elektrárnám“, ke které jsme
letos v únoru spustili také informační kampaň na webových stránkách www.csve.cz. Celkem jsme o této akci informovali
zhruba 1000 středních odborných škol a akce byla vyhodnocena k 30. 6. 2011. Především díky ochotě provozovatelů,
kteří se do akce zapojili a dali k dispozici jak své elektrárny, tak také svůj personál zajišťující odborný výklad, proběhlo za
uvedené období několik exkurzí pro střední odborné školy, jež projevily zájem. Celkem se podařilo prostřednictvím
uskutečněných exkurzí oslovit na 600 studentů. Potěšující byla zpětná vazba, kterou jsme díky dotazníkům od
jednotlivých skupin dostávali. Celých 100 % profesorů, kteří se studenty na exkurze přijeli, projevilo zájem tuto akci
zopakovat.

Mimo výše zmíněnou akci pořádalo ČSVE pod vedením Ing. Jiřího Špičáka pravidelné přednášky na vysokých, středních
a základních školách po celé republice stejně jako v předchozím roce. Celkem se tak informace o větrné energii dostaly
letos mezi dalších cca 800 studentů. V porovnání s loňským rokem zájem o přednášky v letošním roce vzrostl o 77 % a
počet posluchačů o plných 144 %.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že ČSVE do svých řad přijala v červnu nového člena, a to společnost
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Jednání zástupců ČSVE v zájmu oboru
V měsíci červnu proběhla tato důležitá jednání:
02.06.2011: Konference TOP projekty OZE ve městech a obcích v PS PČR
14.06.2011: kulatý stůl energetiků – pracovní skupina VtE
20.06.2011: jednání zástupců asociací OZE k návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie
22.06.2011: seminář Hospodářského výboru PS PČR k návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie
28.06.2011: jednání zástupců asociací OZE k návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie

Legislativa
Vážení čtenáři,
v měsíci, který právě končí, bylo uzavřeno schvalování novely energetického zákona a v Poslanecké sněmovně naopak
začalo projednávání zákona o podporovaných zdrojích energie.
Novelu energetického zákona, o jejímž projednávání jsme Vás průběžně informovali, schválil na své schůzi dne 9.
června Senát, a to ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou. Dne 15. června byla novela doručena k podpisu
prezidentovi, ke dni uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje však ještě novela nebyla zveřejněna ve Sbírce zákonů.
Zveřejněním ve Sbírce zákonů se novela stane platnou, účinnosti pak nabude měsíc po svém zveřejnění.
Z nejdůležitějších změn, které novela energetického zákona přinese, připomínáme zejména zavedení dalšího
povolovacího řízení při výstavbě výroben elektřiny nad 1 MW – tzv. autorizace, kterou bude udělovat Ministerstvo
průmyslu a obchodu jako nutný podklad před zahájením územního řízení. Povinnost žádat o udělení autorizace se
netýká projektů, u nichž bude před nabytím účinnosti již zahájeno územní řízení nebo bylo vydáno územní rozhodnutí.
Novela dále upravuje významnou novou povinnost výrobců elektřiny vybavit výrobny elektřiny nad 100 kW zařízením
umožňujícím dispečerské řízení výrobny a udržovat toto zařízení ve funkčním stavu. Pro výrobny uváděné do provozu po
nabytí účinnosti novely tato povinnost bude platit bez výjimky, naopak výroben uvedených do provozu do roku 2000 se
tato povinnost týkat nebude. V ostatních případech budou výrobci nuceni své výrobny s instalovaným výkonem nad 2
MW dovybavit potřebným zařízením do 30. června 2012, výrobny s instalovaným výkonem 100 kW až 2 MW pak do 30.
června 2013.
Po zveřejnění novely ve Sbírce zákonů Vám platné znění energetického zákona zpřístupníme opět i na našich stránkách
www.csve.cz v sekci Legislativa.
V minulém čísle Zpravodaje jsme Vás informovali, že Poslanecká sněmovna zahájila projednávání návrhu zákona o
podporovaných zdrojích energie. Návrh prošel dne 17. června prvním čtením a byl přikázán k projednání
Hospodářskému výboru, Výboru pro životní prostředí a Zemědělskému výboru. Výbory si prozatím stanovily jen
harmonogram projednávání, které je naplánováno na celé léto, s naší účastí na veřejných projednáních počítáme a
budeme Vás o něm informovat.
Krátce se tentokrát opět dotkneme krajského dění, a to konkrétně ve vztahu k Moravskoslezskému kraji. Svým
rozsudkem ze dne 16. června 2011 zrušil Nejvyšší správní soud s okamžitou účinností některá ustanovení Zásad
územního rozvoje Moravskoslezského kraje bránící umisťování větrných elektráren v tomto kraji, včetně „regulačního“
výkresu A.3b, který v ZÚR definoval území zvýšené ochrany pohledového obrazu významných krajinných horizontů a
krajinných nebo kulturně historických dominant.
Jedná se o třetí případ, kdy soud vyhověl návrhu dotčených obcí, které části ZÚR omezující výstavbu VtE napadly, i
v tomto případě byly obce zastoupené Advokátní kanceláří Šikola a partneři, s.r.o. Rozsudek (prozatím bez odůvodnění)
byl zveřejněn na úřední desce Nejvyššího správního soudu přístupné rovněž na www.nssoud.cz.

Informace k legislativě jsou aktualizovány ke dni 27-06-2011
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Pořádané akce

V měsíci červnu Česká společnost pro větrnou energii přednášela na dvou středních školách. Nejprve se uskutečnila
přednáška v pondělí 20. června na Střední průmyslové škole v Jedovnicích pro 60 studentů druhého ročníku oborů
strojní a elektro-informační.
Druhá přednáška tohoto měsíce byla na Integrované střední škole v Sokolnicích. Tam vznikl projekt partnerské
spolupráce se Strední priemyselnou školou z Trnavy. Na konci školního roku přijelo ze Slovenska na zkušenou 20
studentů se 4 pedagogy. Stejný počet studentů se účastní z české strany. Cílem partnerství je konfrontace vzdělání a
různých přístupů na různých školách. Toto setkání bylo zaměřeno na obnovitelné zdroje. A tak Česká společnost pro
větrnou energii byla pozvána, aby pro studenty udělala přednášku o větrných elektrárnách. Ta se uskutečnila v úterý 28.
června pro přibližně 50 posluchačů. I když byla přednáška 2 dny před koncem školního roku, tak studenti byli velice
vnímaví a po skončení se rozproudila dlouhá debata.

Děkujeme za Vaši přízeň a pozornost, kterou věnujete Zpravodaji ČSVE, a přejeme příjemné léto. S dalšími informacemi
se k Vám vrátíme opět v září.
Tým ČSVE
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