
 

 

 

 07-09/2011 

 

 © Česká společnost pro větrnou energii  

Úvodem 

Vážení čtenáři,  

Po krátké prázdninové odmlce se k Vám vracíme s novými aktualitami a informacemi z oboru věrné energetiky. 

Úvodem bychom Vás chtěli pozvat na nejbližší připravované akce. Dále přinášíme aktuality, které se udály v průběhu letních měsíců, 

kde se ČSVE aktivně účastnila několika důležitých jednání pro podporu našeho oboru. Jak je již zvykem, zpracovali jsme pro Vás také 

nové informace z legislativy. 

ČSVE  také v září přivítala do svých řad 2 nové členy, a to výrobce větrných elektráren firmu ENERCON GmbH a firmu EPM - ECOPLAST 

MACHINERY s.r.o.  

 

 

Nezaháleli jsme ani ohledně vylepšování přísunu informací přes webové 

stránky www.csve.cz. Zde jsme pro Vás nově připravili sekci určenou 

pouze pro členy - „Aktuality pro členy“ (odkaz naleznete na úvodní 

straně webu, v pravém dolním rohu). Sekce je přístupná pouze pod 

specielním heslem  a obsahuje veškeré aktuální informace, které mohou 

být  pro rozvoj oboru důležité a přínosné. 

 

Rádi bychom Vás také informovali, že Národní knihovna České 
republiky vybrala webové stránky České společnosti pro větrnou 
energii http://www.csve.cz pro zařazení do reprezentativního vzorku 

českého webu s cílem jejich dlouhodobého uchování pro budoucí historické a výzkumné účely v rámci projektu Národní 
knihovny ČR WebArchiv <http://www.webarchiv.cz>. Archivace byla zrealizována ke dni 29.8.2011. 

 

Připravované akce  

 

ČSVE pro Vás ve spolupráci se Zelenou energií připravují akci pro rodiče s dětmi a pro 

fanoušky draků  

 

Drakiáda  

se bude konat pod větrnými elektrárnami REpower MM92 v obci Věžnice (okr. Havlíčkův 

Brod), které při této akci zpřístupní návštěvníkům společnost ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o., 

jenž je jejich provozovatelem. 

 

Kdy? – sobota 15.10.2011 od 10 hod 

 

Kde? - na Vysočině pod větrnými elektrárnami mezi obcemi Věžnice a Brzkov, cca 4 km od 

Polné http://www.csve.cz/mapa-vetrnych-elektraren/vysocina     

 

Těšíme se na Vás! 

 

 

http://www.csve.cz/
http://www.csve.cz/
http://www.webarchiv.cz/
http://www.csve.cz/mapa-vetrnych-elektraren/vysocina
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http://www.bids.cz/cz/konference/Vetrna_energie_v_CR_2011/153  

 

Jednání zástupců ČSVE v zájmu oboru 

V uplynulém období proběhla za účasti našeho zastopení tato důležitá jednání: 
12.07.2011 – kulatý stůl/skupina VTE 
20.07.2011 – jednání zástupců asociací OZE  
09.08.2011 – kulatý stůl/skupina VTE 
10.08.2011 – jednání zástupců asociací OZE 
22.08.2011 – kulatý stůl ČSRES a asociací OZE 
02.09.2011 – Energetický regulační úřad 
09.09.2011 – jednání zástupců asociací OZE  
15.09.2011 – seminář na půdě Poslanecké sněmovny PČR 
19.09.2011 – kulatý stůl ČSRES a asociací OZE 
20.09.2011 – konferenci IIR "Obnovitelné zdroje energie 2011"   
27.09.2011 – jednání zástupců asociací OZE 
 
 
Statistika  

Jediný přírůstek za prvních osm měsíců a kam dál v produkci OZE? 

Letošní rok bude v ČR extrémně chudý na nově postavené větrné elektrárny. Jediným přírůstkem za prvních osm měsíců je totiž jen 

jeden repasovaný stroj Bonus o výkonu 150 kW, který doplnil trojici již stojících vrtulí nad Potštátem. Další nově postavenou 

samostatnou větrnou elektrárnou bude novinkový Vestas V 100 1,8 MW, který zřejmě vyroste do konce roku u obce Rozstání na 

Prostějovsku. Další větrná elektrárna stejného typu  by mohla vyrůst ještě v severních Čechách, ovšem to je již méně jisté.  

A další projekty? Nebudou. Alespoň podle současného stavu znalostí trhu to upřímně nelze očekávat. 

Pozitivem z hlediska statistiky je tak snad jen to, že bude papírově odhlášen již několik let nefunkční Nový Hrádek u Náchoda složený 

z českých veteránů a výsledkem tak bude maximální přírůstek 2 MW v tomto roce. 

Měsíční výroba a výkon větrných elektráren, zdroj ERU 

2011 
Česká republika 

Výroba Výkon 

Leden 30 312,1 215 

Únor 30 251,9 215 

Březen 33 986,7 215 

Duben 37 232,6 215 

Květen 23 789,5 215 

Červen 29 489,1 215 

 

http://www.bids.cz/cz/konference/Vetrna_energie_v_CR_2011/153
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Legislativa 

Vážení čtenáři,  
v letních měsících mělo přestávku vydávání Zpravodaje ČSVE, nikoli však vývoj legislativy ve vztahu k oboru větrné 
energetiky. Přinášíme tedy souhrnný přehled toho nejdůležitějšího za celé toto období. 
 
Energetický zákon 
19. července vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 211/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a další související zákony; tato novela energetického zákona pak nabyla účinnosti 18. srpna 
2011. 
 
Pro náš obor přinesla několik zásadních novinek, na které jsme upozorňovali již v průběhu projednávání a schvalování 
této novely, tj. zejména: 

 nutnost získat autorizaci pro výstavbu výrobny elektřiny s instalovaným výkonem 1 MW a více, autorizace je 
nutným podkladem pro územní řízení 

 zákonné zakotvení povinnosti výrobců elektřiny vybavit zařízení s instalovaným výkonem 100 kW a více 
zařízením umožňujícím dispečerské řízení výrobny. Uplatnění dispečerského řízení výroben elektřiny z OZE je 
však možné pouze oproti kompenzaci (to samozřejmě neplatí při stavech nouze a stavech předcházejících stavu 
nouze). 
Povinnost mít příslušné vybavení umožňující dispečerské řízení se týká všech výroben nově uváděných do 
provozu. Netýká se naopak výroben s instalovaným výkonem do 10 MW uvedených do provozu do roku 2000 a 
netýká se vůbec malých vodních elektráren do 10 MW. Pro ostatní výrobny elektřiny, které jsou již v provozu, 
platí přechodná ustanovení – výrobny s instalovaným výkonem 2 MW a více je nutné dovybavit do 30. června 
2012, výrobny s instalovaným výkonem 100 kW až 2 MW pak do 30. června 2013 

 
Podrobnosti k dispečerskému řízení a požadavkům na vybavení výroben budou upraveny zejména v Pravidlech 
provozování přenosové soustavy. 
 
K autorizaci je dále nutné poznamenat, že tato ustanovení se budou v brzké době ještě měnit. V průběhu léta byla totiž 
projednávaná novela zákona o hospodaření energií a Senát navrhl mj. do této novely zapracovat také snížení hranice 
pro autorizaci pro výstavbu výroben od 100 kW. S tímto návrhem zákon vrátil k novému projednání Poslanecké 
sněmovně, která jej schválila a tato změna nyní čeká na podpis prezidenta a vyhlášení ve Sbírce zákonů. 
 
Zákon o podporovaných zdrojích energie 
Pokračuje také projednávání nového zákona o podporovaných zdrojích energie. V letních měsících jej projednaly 
příslušné výbory Poslanecké sněmovny, kterým byl zákon k projednání přikázán, byly připraveny a projednány 
pozměňovací návrhy, které prošly v pátek 23. září tzv. druhým čtením zákona v PS. Závěrečné třetí čtení a schvalování 
zákona proběhne na některé z dalších schůzí (pravděpodobně v říjnu). 
S ohledem na pravidla legislativního procesu a také vzhledem k oficiálním vyjádřením představitelů MPO a ERÚ je nyní 
již jasné, že výkupní ceny pro rok 2012 budou stanoveny v listopadu ještě podle stávajících pravidel a přechod na nový 
systém výkupu a obchodování s elektřinou z OZE nabude účinnosti zřejmě od 1. ledna 2013. 
 
Platné a připravované předpisy jsou dostupné na webových stránkách http://portal.gov.cz/ a http://www.psp.cz/, 
v nejbližších dnech budou aktualizovány také na našich stránkách www.csve.cz   
 
Na webových stránkách Nejvyššího správního soudu je již dostupné rozhodnutí o zrušení částí Zásad územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje ze dne 16. června 2011, o kterém jsme Vás již dříve informovali, a to včetně kompletního 
odůvodnění. 
Výstavbě větrných elektráren chce však prostřednictvím ZÚR bránit další kraj. Na svém zasedání dne 7. září 2011 
schválilo zastupitelstvo Ústeckého kraje vydání Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, které byly již zveřejněny 
také na stránkách kraje. Tyto ZÚR obsahují pravidla, podle kterých mohou obce vymezovat na svém území plochy pro 
umístění větrných elektráren. Plochy pro umístění VTE však nelze vymezit např. v pásmu 3 km podél státní hranice ČR 
s Německem, v okruhu 3 km od zastavěných území obcí nebo zastavitelných ploch obcí, v okruhu 2 km od 
samostatných trvale obydlených nebo rekreačních objektů apod. 
 

http://portal.gov.cz/
http://www.psp.cz/
http://www.csve.cz/
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V této souvislosti bychom Vás rovněž rádi informovali, že v pondělí 26. září prezident podepsal novelu soudního řádu 
správního (zákon č. 150/2002 Sb.), která kompetenci k soudnímu přezkumu územních plánů obcí a zásad územního 
rozvoje krajů, tedy tzv. opatření obecné povahy, přenáší z Nejvyššího správního soudu na krajské soudy. Lhůtu pro 
rozhodnutí soudu prodlužuje z nynějších 30 na 90 dnů a proti rozhodnutí krajského soudu bude nově možné podat 
kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, přičemž dosud proti rozhodnutí soudu k územním plánům neexistoval 
žádný opravný prostředek. Dále se novelou zkracuje lhůta pro možnost přezkoumání opatření obecné povahy, které 
bude možné soudně napadnout pouze do 3 let ode dne, kdy nabylo účinnosti. Starší územní plány tak již vůbec nebude 
možné soudně přezkoumat. Novela soudního řádu správního vyjde tedy v nejbližších dnech ve Sbírce zákonů, účinnosti 
by měla nabýt již k 1. lednu 2012.  
 
Informace k legislativě jsou aktualizovány ke dni 26-09-2011 

 

Pořádané  akce 

1. července byla na webových stránkách ČSVE spuštěna soutěž  „Větrný kvíz“, ukončena byla k 31.8.2011. 

 15. září se konalo vyhlášení vítězů. http://www.csve.cz/clanky/vetrny-kviz/406  

 

 

Zde jsou vylosovaní vítězové: Paní Ondrášová, která obdržela hlavní cenu, nám poskytla i krásnou fotografii s výhrou.  

1. místo: fotoaparát  -  Vendula Ondrášová    

 

 

 

 

 

2. místo: společenská hra Vysoké napětí  - Lukaš Raclavský           

3. místo: lístky do kina pro 2 osoby na 3D dle vlastního výběru  -  Tomáš Liška        

 

 

http://www.csve.cz/clanky/vetrny-kviz/406
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Vzdělávací projekt ČSVE 

 
Ačkoli byl náš vzdělávací projekt zahájen již na začátku roku 2011, v první polovině roku 
probíhaly zejména nejrůznější administrativní činnosti související se zajištěním samotné 
organizace a koordinace projektu a výběrem dodavatelů. V letních měsících pak byly 
zahájeny samotné vzdělávací aktivity.  
 
Prvním uskutečněným kurzem se stal dvoudenní kurz „Vyjednávání a argumentace“ z oblasti 
vzdělávání obchodního týmu, kterého se zúčastnilo 11 osob z řad zaměstnanců členských 
firem. Dle zhodnocení účastníků si z tohoto kurzu odnesli poznatky, které se jim můžou hodit 
nejen při vyjednávání s klienty a zákazníky, ale také při jednání a komunikaci s kolegy a 

nadřízenými i v osobním životě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Současně byla během letních měsíců připravena a odevzdána žádost o zapojení dalších 
subjektů do projektu tak, abychom účast na školeních umožnili i zaměstnancům dalších 
členských firem ČSVE, které o účast na projektu projevily zájem. 

 
Vzdělávací projekt ČSVE je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a 

státního rozpočtu ČR (reg.č. CZ.1.04/1.1.06/52.00167) 

 

 


