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Úvodní slovo 
 
 
Vážení čtenáři, 

po letní odmlce jsme pro Vás opět připravili další informace a zajímavosti z oboru větrné energetiky, které se udály 
za poslední dva měsíce. 

Nejožehavějším a bezesporu nejdůležitějším tématem posledních dvou měsíců bylo a stále ještě je projednávání 
plánovaných změn zákona na podporu obnovitelných zdrojů. Budoucí forma novely tohoto zákona bude mít totiž 
mimo jiné absolutně zásadní vliv na další rozvoj větrné energetiky v ČR. Bližší informace naleznete níže v článku 
„Legislativa“. 

Zajímavé postřehy k energetice a energetické koncepci nedávno zazněly v pořadu „Otázky Václava Moravce“, kde 
jedním z témat byla energetika. Celý pořad najdete v přímém odkazu na našem webu v novinkách. Debata tří 
odborníků s velmi diferencovanými názory na energetiku a OZE přinesla překvapivou shodu například v názoru na 
nekoncepčnost aktuální novely zákona 165/2012, či Státní energetické koncepce, nebo názor paní Drábové 
k nevyhnutelnosti využití OZE. Celou diskuzi můžete shlédnout na www.csve.cz v sekci „Novinky“a „Media“. 

Dále bychom Vás rádi informovali, že i letos v podzimním termínu připravujeme „Seminář ČSVE“. O přesném datu, 
místě konání, možnostech účasti a především programu, Vás budeme včas informovat, a to jak na našich 
webových stránkách, tak v příštím vydání Zpravodaje. Členové ČSVE pak budou přednostně informováni e-mailem 
a budou mít možnost zúčastnit se za zvýhodněných podmínek. 

Co připravujeme na web ČSVE 

Jedním z hlavních argumentů k pozastavení rozvoje OZE v ČR jsou údajná 
neefektivnost a vysoké ceny „zelené energie“, energii z větru nevyjímaje. 

Německá větrná asociace (BWE) ve spolupráci s Greenpeace nechala vypracovat 
materiál, který se právě touto tématikou zabývá a přináší velice zajímavé rozbory 
skutečných celkových nákladů na výrobu elektrické energie jak 
z konvenčních, tak z obnovitelných zdrojů (Název studie v originále zní  - „Was 
Strom wirklich kostet“. Název dokumentu v českém jazyce bude: „Skutečné 
celkové náklady na výrobu elektrické energie“). 

Pokud Vás tedy zajímá, z čeho se ceny elektřiny z jednotlivých zdrojů energie 
skládají, co všechno je a není v cenách za energii zahrnuto a jak jsou ceny nejen z   
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OZE zrcadleny na fakturách koncových spotřebitelů, pak pro Vás tento dokument bude přínosným zdrojem 
informací. Již nyní najdete dokument v originále na stránkách www.csve.cz. 

Protože považujeme tento dokument za velmi zajímavý, nechali jsme spolu s Komorou OZE a Heinrich-Boell-
Stiftung vyhotovit odborný překlad této studie, který Vám chceme v nejbližší době zpřístupnit na webových 
stránkách. Aktuálně se pracuje na finálních korekturách a možnostech zpřístupnění dokumentu pro zájemce v 
tištěné formě. Bližší informace naleznete v nejbližší době na webových stránkách ČSVE. 

 

Připravované konference 

 

 
Statistika 

Výroba elektřiny z větrné energie v ČR  za rok 2013 

2013 Výroba (MWh) Výkon (MW) 

Leden 43 638,7 260 

Únor 33 404,3 260 

Březen 47 015,6 260 

Duben 30 687,3 260 

Květen 35 719,0 260 

Červen 34 706,5 260 

 

Zdroj:ERÚ 
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Legislativa 

Bezpochyby nejočekávanějším legislativním tématem letošního léta bylo projednávání novely zákona č. 165/2012 
Sb. o podporovaných zdrojích energie. MPO s jejím předložením do legislativního procesu poměrně otálelo, jako 
důvod uvádělo zejména nedokončený proces notifikace zákona u Evropské komise. Meziresortní připomínkové 
řízení bylo nakonec zahájeno 20. června, o něm jsme Vás informovali v minulém čísle Zpravodaje. 
 
Po připomínkovém řízení byl návrh novely ještě upraven a předložen vládě, která jej projednala na svém zasedání 
dne 25. 7. 2013 a hned následující den jej předala k projednání Poslanecké sněmovně (veden jako sněmovní tisk 
1121). Návrh schválit novelu hned v prvním čtení (nemohly by být přijaty žádné pozměňovací návrhy) neprošel, 
nicméně Poslanecká sněmovna návrh novely projednala i tak se zkrácenými lhůtami a schválila jej již v pátek 16. 
8. 2013. Senátu byl pak návrh novely předložen dne 20. 8. 2013 (veden jako senátní tisk 171). 
 
Novelu teď čeká projednání ve výborech Senátu, konkrétně Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a 
Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí jej mají na programu jednání 11. 9., Ústavně-právní 
výbor zatím datum další schůze neurčil. Následně jej projedná plénum Senátu, a to nejpozději do 19. 9. 2013. 
A co že má tato novela změnit? V aktuálním znění návrhu (znění schválené Poslaneckou sněmovnou a předložené 
Senátu) lze pro obor větrné energetiky za nejpodstatnější považovat tyto body: 
 

� zastavení podpory elektřiny vyrobené z OZE ve výrobnách instalovaných po 31. 12. 2013 s výjimkou 
malých vodních elektráren do 10 MW. Jistá výjimka je pak formulovaná ještě v přechodných ustanoveních, 
a to pro větrné, vodní, geotermální elektrárny a elektrárny na biomasu, které do doby účinnosti novely 
získají od MPO autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny a budou uvedené do provozu do konce roku 2015. 
Přestože se text tohoto ustanovení několikrát měnil, nakonec byl přijat v poněkud nešťastné podobě, kdy 
zákonodárci tímto přechodným ustanovením popírají jeho deklarovaný smysl, totiž dát šanci 
dlouhotrvajícím, ale již téměř hotovým projektům. I přes několikeré upozorňování nevzali v potaz, že 
povinnost získat autorizaci byla zavedena až pro projekty, které v srpnu 2011 a později zahajovaly územní 
řízení. Pokročilejší projekty tedy o autorizaci žádat nemusely. Existují tedy případy, kdy má projekt 
stavební povolení, ale jelikož nemá a nemusel mít autorizaci, tak při výstavbě a uvedení do provozu 
v příštím roce nebude mít ani nárok na podporu vyrobené elektřiny. Naopak projekty, které získaly 
autorizaci např. teprve v létě letošního roku a teď teprve zahajují územní řízení a následně je ještě čeká 
stavební řízení, nárok na podporu mít budou. 

� nárok na podporu (a to jak elektřiny z OZE, tak z druhotných zdrojů, KVET, tepla z OZE atd.) budou mít 
v případě akciových společností pouze ty, které mají výlučně zaknihované akcie. 

� novela obsahuje také zastropování příspěvku na podporu elektřiny z OZE, DZ a KVET, který hradí 
spotřebitelé v ceně elektřiny, a to na úrovni 495 Kč/MWh, což by znamenalo snížení příspěvku oproti 
letošní úrovni. 

� novela upravuje také pokračování „solární daně“, a to dále již jen pro FVE uvedené do provozu v roce 
2010, přičemž sazba byla snížena na 10 % z výkupní ceny, resp. 11 % ze zeleného bonusu. 

 
Připomínáme, že se stále nejedná o konečný text novely. Zda tato opatření vejdou v platnost, bude záležet na 
postupu Senátu. Pokud by Senát chtěl provést nějaké změny textu novely, s ohledem na rozpuštěnou Poslaneckou 
sněmovnu by tato novela „spadla pod stůl“. 
 
Do doby vydání dalšího Zpravodaje však budeme již znát konečný verdikt. 
 
Zpracováno podle aktuálního stavu k 26-08-2013 

 

 

 



4 
 

© Česká společnost pro větrnou energii Partner 

 

Vzdělávací projekt  

 

 
 
Druhé pololetí roku 2013 je posledním obdobím trvání našeho vzdělávací projektu s názvem „Komplexním 
vzděláváním zaměstnanců členských organizací ČSVE ke zvýšení jejich adaptability“ – reg. č. 
CZ.1.04./1.1.06/52.00167, který je financován z prostředků ESF ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

V projektu je aktuálně zapojeno 16 členským firem ČSVE. 

K 31. 7. 2013, kdy končilo monitorovací období, za které jsme odevzdávali zatím poslední monitorovací zprávu, 
jsme evidovali celkem 942 úspěšných absolventů nejrůznějších kurzů zařazených do projektu. Kurzy budou 
probíhat ještě v podzimních měsících letošního roku, projekt trvá do 31. 12. 2013. 

 
Informace o větrné energetice předáváme studentům 

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.  

 

 


