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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
úvodem tohoto vydání Zpravodaje bychom Vás chtěli pozvat na další ročník Semináře pro investory ve
větrné energetice pořádaný Českou společností pro větrnou energii. Letošní dvoudenní Seminář se
bude konat opět v kraji vinic, tento rok v hotelu Kurdějov, první týden v listopadu. Přihlásit se můžete
elektronicky na webových stránkách www.csve.cz, kde pro Vás také průběžně aktualizujeme program
Semináře a kde také naleznete bližší informace.
Program semináře je zacílen, již tradičně, především na aktuální a připravované legislativní změny, na
formu podpory pro nastávající rok a na celkové shrnutí situace ve větrné energetice v ČR. Věnovat se
budeme rovněž aktualitám v obchodu s elektřinou, prostor pro prezentaci dostanou také naši partneři,
kterým tímto velice děkujeme za jejich podporu.
Těšíme se na shledání s Vámi a věříme, že i letošní ročník pro Vás bude přínosným zdrojem informací.
Team ČSVE.
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Statistika
Výroba a výkon ve větrné energii v České republice
2014
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen

Výroba (MWh)
37654,1
45214,3
49493,4
34050
49200

Instalovaný výkon (MW)
268
268
268
268
268

Zdrojová data: ERÚ na základě podkladů od OTE

Pozvánky na veletrhy a workshopy
Pozvánka na workshopy EWEA:
Analysis of Operating Wind Farms 2014 & Wind Turbine Sound 2014
Oba workshopy se konají:
9.-10. prosince .2014 v Malmö, ve Švédsku.
Podrobnější informace o workshopech naleznete na stránkách www.csve.cz v sekci Aktuality pro členy.

Legislativa
V návaznosti na informace uvedené v minulém čísle našeho Zpravodaje Vás budeme v pravidelném legislativním
okénku informovat o aktuálním stavu projednávání návrhu novely energetického zákona a zákona o
podporovaných zdrojích energie.
Po vypořádání připomínek z meziresortního připomínkového řízení byl návrh předložen k projednání Legislativní
radě vlády, která se jím zabývala poprvé na své schůzi 28. srpna, kdy jeho projednávání přerušila a přesunula na
18. září, resp. nakonec na 2. října a následně na mimořádné zasedání plánované na 9. října 2014. Mezitím se
návrhem zabývala jedna z komisí Legislativní rady vlády pro veřejné právo.
V souladu se stanoviskem LRV a podle zprávy zpravodaje LRV již MPO zapracovalo navrhované změny do svého
návrhu a novou verzi zveřejnilo v Knihovně připravované legislativy-KPL. Členové ČSVE naleznou tento dokument
v nejbližších dnech na našich webových stránkách v sekci Připravovaná legislativa.
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Dne 5. září byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 193/2014 Sb., o způsobech a termínech účtování a
hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a o provedení některých dalších
ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie, která s účinností od 1. října nahradila původní vyhlášku
č. 439/2012 Sb. Nová vyhláška by měla zejména upřesnit a odstranit nejasnosti při hrazení ceny na úhradu
nákladů spojených s podporou elektřiny mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou.
Aktuálním tématem je v současné době rovněž Aktualizace Státní energetické koncepce (ASEK). Od května
2013 probíhalo strategické posuzování vlivu ASEK na životní prostředí (SEA), které bylo ukončeno vydáním
souhlasného stanoviska dne 1.8.2014. Připomínky vznesené v průběhu posuzování mělo MPO zapracovat do
materiálu.
Upravený návrh ASEK byl nyní předložen do meziresortního připomínkového řízení před tím, než bude předložen
k projednání a schválení vládě.

Zpracováno podle aktuálního stavu k 07-10-2014

Připravované přednášky a exkurze k větrným elektrárnám
Út 21.10. 9:00 – 11:00 - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Po 10.11. 12:30 – 14:45 Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB Ostrava

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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