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Úvodní slovo 

Vážení čtenáři a příznivci větrné energetiky, 
 
přinášíme poslední vydání Zpravodaje před letními prázdninami. Po 
letním období se Vám opět přihlásíme v září ve sloučeném čísle, 
které bude obsahovat souhrn informací o dění a aktualitách, které se 
odehrály na poli větrné energetiky za uplynulé letní měsíce. 
 
Dnes přinášíme především zprávy z již delší dobu avizované akce 
„Dne otevřených dveří větrných elektráren“, který se letos konal  
přesně v den oslav „Světového dne větru“, tedy 15.6.2013, pod 
větrníky na 14 lokalitách v celé ČR.  
 
V letošním roce byla jednou z nejnavštěvovanějších lokalit větrná 
elektrárna u Hatě v Moravskoslezském kraji, která byla uvedena do 
provozu koncem loňského roku. V počtu návštěvníků ji předčil zřejmě 
jen větrný park Jindřichovice-Stará v Karlovarském kraji. 
 
Opět jsme se přesvědčili, že veřejnost má zájem získávat nové 
informace o možnostech větrné energetiky a že naše úsilí informovat 
veřejnost o smysluplnosti využití energie z větru není marné. Lidé se 
tak na DOD mohli dozvědět mimo jiné třeba, že v České republice:  
 

� se v současnosti točí větrné elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 260 MW 
� větrné elektrárny v ČR loni vyrobily 416 milionu kWh elektřiny a pokryly tak spotřebu 119 000 domácností. 
� zároveň větrné elektrárny ušetřily téměř 8 tisíc vagónů uhlí, které by bylo spáleno při výrobě stejného 

množství elektřiny v uhelné elektrárně  
 

 
Více na: http://www.csve.cz/cz/detail-kategorie/dny-otevrenych-dveri/103 

6/2013  
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Vyhlášení vítězů fotosoutěže ČSVE v rámci  „Dne otevřených dveří větrných elektráren“ 
 

 
Hlavní cenu (balíček obsahující outdoorový batoh, outdoorovou svítilnu, deštník, blok, 
sladkosti a drobné upomínkové předměty partnerů DOD 2013) vyhrávají: 
 

1.  Erza Marek Jirásek   
2.  Aneta Augustinová  
3.  Renáta Miková    

 

 

Další cenu (balíček obsahující puzzle (500 ks), DVD s multimediální show, blok, sladkosti a 
drobné upomínkové předměty partnerů DOD 2013) vyhrávají: 

1.  Ondřej Pustelník     
2.  Čestmír Pohanka   
3.  Soňa Špičáková   

  

Prosíme výherce, aby se o své výhry přihlásili do 31.7.2013 na adrese sekretariat@csve.cz. Po domluvě 
bude možné převzít výhru osobně na naší korespondenční adrese v Brně nebo bude výhercům zaslána poštou. 
Výhru nezasíláme do zahraničí. 

Nepřihlásí-li se výherce v uvedeném termínu nebo nebude-li možné výhry na uvedené kontaktní údaje doručit, 
nebo jestliže výhra nebude výhercem převzata a vrátí se na adresu organizátora, výhra propadá bez náhrady ve 
prospěch organizátora, který je oprávněn s ní naložit dle svého vlastního uvážení. 

 

Co je nového na webu ČSVE 

Webové stránky a Facebook Vám nově přináší například fotografie ze Dne otevřených dveří větrných elektráren 
2013 nebo vítězné fotografie z „Fotosoutěže ČSVE“.  

Dále jsme pro Vás připravili také informaci o tom, jak v praxi vypadá Povolovací proces projektu větrných 
elektráren a v nejbližší době  budete moci také shlédnout nově  materiál, který Vás seznámí s tématem Jaký mají 
větrné elektrárny skutečně přínos. To vše najdete na webových stránkách www.csve.cz . 

Pro členy ČSVE  jsme dále připravili aktualizaci sekce Připravované legislativy. Tyto informace jsou určeny 
pouze členům a jsou přístupné pod přístupovým heslem. 

Jednání 

 
� 6.6. – společné jednání předsednictva ČSVE a Komory OZE 
� 21.6. – předsednictvo Komory OZE 
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Legislativa 

Téměř od začátku roku se objevovaly informace o chystané novele zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných 
zdrojích energie, jejíž návrh Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo v systému připravované legislativy eKLEP 
až nyní 20. června.  

Původní rozsah, o kterém jsme se zmiňovali např. v čísle 03/2013 Zpravodaje ČSVE, byl poněkud zúžen, návrh 
novely tak lze stručně shrnout do těchto bodů: 

� zastavení podpory pro OZE instalované po 31.12.2013. Drobnou výjimkou by mohly být malé vodní a 
větrné elektrárny, které mají již pravomocné stavební povolení a budou uvedeny do provozu v dalším 
přechodném období. Zastavení podpory se týká i podpory tepla z OZE, podpory biometanu a podpory 
decentrální výroby elektřiny. Naopak podpora zůstává zachována pro výrobu elektřiny z druhotných zdrojů 
a v kombinované výrobě elektřiny a tepla. 

� úprava financování podpory elektřiny, která zavádí limit příplatku na podporu OZE, DZ a KVET v ceně 
elektřiny pro konečné spotřebitele a zároveň by měla umožnit, aby ERÚ stanovil cenu za úhradu nákladů 
spojených s podporou elektřiny v různé výši s ohledem na skutečnou spotřebu elektřiny jednotlivých 
zákazníků. Současně by se měla změnit periodicita vyplácení dotace ze státního rozpočtu ze čtvrtletní na 
měsíční, což by zabezpečilo lepší cash-flow na straně OTE, který má starosti celý systém zúčtování 
podpory. 

Návrh novely najdou naší členové na www.csve.cz v sekci Připravovaná legislativa. 

V rámci meziresortního připomínkového řízení je návrh možné připomínkovat do 17.7.2013, jeho další osud však 
zcela jistě poznamená aktuální politická situace, tedy nová vláda nebo případné předčasné volby. 

Zpracováno podle aktuálního stavu k 30-06-2013 

Informace o větrné energetice jsme předali dalším studentům 
 

Přednáška pro studenty České zemědělské univerzity 

V úterý 25. června se náš lektor Jiří Špičák, tentokrát společně s Pavlou Smolovou 
vydali přednášet studentům na sever Moravy, kde se v nově otevřeném Ekocentru 
Rychleby konal celotýdenní vzdělávací kurz OZE pro studenty České zemědělské 
univerzity. Zhruba dvacítka studentů tak měla příležitost se podrobněji dovědět, jak 
funguje větrná elektrárna a její jednotlivé součásti, jak se některé součásti vyrábí, 
jaký je vliv větrných elektráren na životní prostředí a postavení větrných elektráren 
v energetickém mixu České republiky. 

Pavla Smolová pak doplnila přednášku Jiřího Špičáka o podrobnější popis 
povolovacího procesu, který předchází výstavbě větrných elektráren, seznámila 
studenty s podrobnostmi fungování systému podpory obnovitelných zdrojů energie a 
pravidly pro nastavování výše podpory včetně vývoje podpory větrných elektráren a 
objasnila, jak si v dnešní době stojí ekonomika větrných elektráren. 

Téměř 4hodinový blok přednášek doplňovali sami studenti průběžně svými dotazy, 
které doplňovaly vždy věcně probíraná témata. 
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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. Informace o připravovaných 

přednáškách pak naleznete na www.csve.cz.  

 

Příjemné léto všem, přeje tým ČSVE 


