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Vážení příznivci větrné energie,
v letošním roce se pro Vás opět pokusíme pravidelně připravovat přehled důležitých, zajímavých a užitečných
informací týkajících se oboru větrné energetiky. Velmi oceníme, pokud nám případně zašlete náměty na témata,
která by Vás v této souvislosti zajímala a která případně v našem Zpravodaji postrádáte. Na Vaše podněty se
těšíme na emailových adresách sekretariat@csve.cz nebo web@csve.cz.

Upozornění pro členy ČSVE
Ve čtvrtek 12. března 2015 se uskuteční řádné valné shromáždění ČSVE, a to od 10 hod. v prostorách
Informačního centra Obnovitelných zdrojů a vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové. Členové obdrží
pozvánku s návrhem programu v nejbližších dnech emailem.
Srdečně tímto zveme všechny členy a těšíme se na setkání s Vámi.

Statistika

© Česká společnost pro větrnou energii

2

Souhrn statistiky za rok 2014 v ČR
V ČR bylo v roce 2014 nainstalováno 14,05 MW ve větrné energetice.
Celkem přibylo v ČR 6 nových instalací v Moravskoslezském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
Celkové instalace ve větrné energetice ke konci roku 2014 v ČR tedy činí 283 MW
instalovaného výkonu.

2014

Česká republika
Výroba (MWh)

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

37 654,10
45 214,30
49 493,40
34 050,00
49 200,00
25 260,60
22 313,00
25 305,90
33 335,00
38 211,80
43 243,90

Instalovaný výkon (MW)
268
268
268
268
268
268
268
268
270
270
273
283

Zdroj: ERÚ

Pozn.: přesné údaje souhrnné výroby za rok 2014 budou ještě upřesněny dle reálných výsledků ERÚ,
které budou známy přibližně během března

Co nového najdete na www.csve.cz?
Připravili jsme pro Vás aktualizaci přehledu platných právních předpisů důležitých pro náš obor včetně jejich novel
a dále jsme aktualizovali také předpisy ke stažení. Tyto předpisy najdete v zaheslované sekci, která je přístupná
členům ČSVE na tomto odkazu: http://www.csve.cz/clanky/detail/291.
Při návštěvě odkazu se statistikou a s instalacemi pak naleznete aktualizované údaje za rok 2014.
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Připravované veletrhy a workshopy

Bringing you the latest news and updates on
EWEA OFFSHORE 2015 - the world’s largest
offshore wind energy conference & exhibition.

Legislativa

I v novém roce Vám přinášíme pravidelnou dávku informací o chystaných změnách v legislativě týkající se OZE,
resp. větrné energetiky. V tomto čísle budeme pokračovat zejména informacemi o projednávané novele
energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie, který je od konce října 2014 v Poslanecké
sněmovně.
Naposledy jsme Vás informovali o přerušeném prvním čtení návrhu zákona, které nakonec proběhlo 11. prosince.
Poslanci přikázali návrh k projednání nejen hospodářskému výboru, ale také rozpočtovému výboru, zemědělskému
výboru, ústavně právnímu výboru, výboru pro životní prostředí a výboru pro sociální politiku, přičemž HV, RV, VŽP
a ZeV se návrhem novely již zabývaly a projednávání přerušily na dobu, kdy mají členové výborů předložit
pozměňovací návrhy, ÚPV se návrhem bude zabývat poprvé na své schůzi 29. ledna, VSP pak 30. ledna.
Z hlediska obsahu novely tedy zatím platí posledně zmíněné, pozměňovací návrhy budou známé v nejbližších
dnech a budeme Vás o nich informovat v dalším vydání. Členové pak naleznou informace rovněž na www.csve.cz
v sekci Připravovaná legislativa.
Zpracováno podle aktuálního stavu k 27-01-2015
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Připravované přednášky a exkurze k větrným elektrárnám

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 připravovaných přednášek nás kontaktujte na uvedené adrese. Rádi
Vám poskytneme přesné informace o místu konání přednášky. Informace o připravovaných přednáškách pak
naleznete na www.csve.cz.
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