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Vážení příznivci větrné energie,
přinášíme Vám aktuální informace a shrnutí dění v oboru za uplynulé čtyři měsíce.
Na webových stránkách jsme pro Vás aktualizovali statistiky za rok 2016, níže si můžete projít přehled
legislativních změn, zejména pro členy ČSVE pak přinášíme také informace z letošního řádného
Valného shromáždění členů ČSVE, které se konalo již tradičně v březnu v Hradci Králové.
Rádi bychom Vás také informovali o tom, že byl stanoven termín pro letošní Den otevřených dveří
větrných elektráren, kterým si připomínáme a slavíme Global Wind Day – Světový den větru. Více
k DOD se dozvíte níže. Mimo to můžete také shlédnout seznam workshopů a aktivit WindEurope (dříve
EWEA), které je možné navštívit.

Informace pro členy ČSVE – valné shromáždění ČSVE 2017
Valné shromáždění členů ČSVE proběhlo ve čtvrtek 23. března
tradičně v prostorách Informačního centra Obnovitelných zdrojů a
vodní elektrárny na Hučáku společnosti ČEZ v Hradci Králové.
Přítomným tímto děkujeme za osobní účast. Hlavním programem byla
zpráva o činnosti za uplynulý rok, revize účetnictví a hospodaření
ČSVE, odsouhlasení výše členských příspěvků na další rok a, volba
členů revizní komise. Přítomní se dověděli také nejnovější informace o
vývoji v legislativní oblasti včetně kroků připravovaných a očekávaných
na úrovni EU a zprávu o aktivitách ČSVE a Komory OZE v této oblasti.
Usnesení z valného shromáždění ČSVE bylo členům rozesláno emailem a je přístupné rovněž na
webových stránkách ČSVE (po zadání hesla).

Den otevřených dveří větrných elektráren 2017
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Den otevřených dveří větrných elektráren 2017
DOD 2017 se uskuteční v sobotu 17. června.
Po loňském originálně pojatém (a organizačně i finančně poměrně náročném) Dni větrné energetiky, kdy
jsme posunuli větrníky směrem k lidem a přesunuli se mimo lokality s větrnými elektrárnami i do měst, se
letošní ročník opět vrací „pouze“ do lokalit s větrnými elektrárnami.
Seznam zapojených lokalit není ještě uzavřený, provozovatelé větrných elektráren mají stále ještě
možnost přidat se k těm, kteří budou ochotni otevřít dveře své větrné elektrárny návštěvníkům, aby jim
zprostředkovali reálné informace o efektivnosti a smysluplnosti větrných elektráren v praxi.
Podrobnější informace o DOD naleznete průběžně na www.csve.cz
U příležitosti letošního světového dne větru vyhlásili WindEurope (dříve EWEA) a Global Wind Energy
Council (GWEC) soutěž o nejhezčí foto s tématikou větru ve třech kategoriích s odměnou 1000 EUR pro
vítěze. Fotografie lze do soutěže předkládat do 21. května 2017 (23:55 CEST) na
https://globalwindday.org/photocompetition/.

Upozornění
Změna certifikátu - přechod na kvalifikované certifikáty v CS OTE
Pro přístup do CS OTE a podepisování výkazů o výrobě budou výrobci muset používat kvalifikované
certifikáty. Povinnost změny certifikátu, tedy získání kvalifikovaného certifikátu se týká asi 80 % výrobců,
jež v současné době používají komerční certifikáty.
Od 1. 10. 2017 bude umožněno pro elektronický podpis a přístup do webového prostředí CS OTE použít
pouze kvalifikovaný certifikát. Od 1. 7. 2017 bude možné registrovat pro přístup do webového prostředí
CS OTE a elektronické podepisování pouze kvalifikované certifikáty. Uživatelům CS OTE bude
umožněno ve webovém prostředí CS OTE používat původní certifikáty (komerční certifikáty vč. OTECA)
do 30. 9. 2017.
Podrobné informace naleznete na webu OTE - http://www.ote-cr.cz/.
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Legislativa
Nejprve si dovolíme upozornit na některé novely právních předpisů:
24.4.2017 byla ve Sbírce zveřejněna Vyhláška č. 127/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015
Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou. Novela nabývá účinnosti dne 1.6.2017. Novelou ERÚ zejména
reagoval na některé nejasnosti výkladu stávající vyhlášky, a to například v procesu registrace odběrných
míst, při výkladu ustanovení týkající se rezervace kapacit a výrobce první kategorie, změny dodavatele
nebo zahájení dodávky dodavatelem poslední instance.
5.4.2017 vyšla ve Sbírce zákonů také drobná novela zákona 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích
energie, která nabyla hned také účinnosti. Novela se týká podpory pro MVE rekonstruované v období od
2. října 2013 do 31. prosince 2015.
Dále se v našem pravidelném legislativním přehledu vrátíme ještě k tématu notifikace podpory OZE
Evropskou komisí. Notifikačních rozhodnutí bylo totiž vydáno několik, přinášíme Vám proto jejich
přehled.
 řízení SA.40171 (2015/NN) – týkalo se OZE 2006-2012, zahájeno 12/2014, rozhodnutí vydáno
28.11.2016
 řízení SA.35177 (2014/NN) – podpora pro výrobu elektřiny z OZE 2013-2015, řízení bylo
oficiálně zahájeno v 1/2013, rozhodnutí vydáno 11.6.2014
 řízení SA.43182 (2015/N) – týkalo se MVE 2016+, zahájeno 9/2015, rozhodnutí vydáno
22.8.2016
 řízení SA.43451 (2015/N) – podpora tepla z BPS 2016+, zahájeno 10/2015, rozhodnutí vydáno
22.8.2016
 řízení SA.38701 (2014/NN) – podpora tepla z OZE a KVET 2013-2015, řízení bylo odštěpeno z
SA.35177, rozhodnutí zatím nevydáno
 řízení SA.45768 (2016/N) - podpora KVET 2016+, řízení odštěpeno z SA.35177, rozhodnutí
vydáno 7.3.2017
 řízení SA.35178 (2015/NN) – podpora elektřiny z druhotných zdrojů, řízení odštěpeno z
SA.35177, rozhodnutí zatím nevydáno
Uzavřené případy je možné si dohledat na stránkách Evropské komise:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/. Většina rozhodnutí je dostupná pouze v anglickém
jazyce.
Podpora pro OZE do roku 2005 je považována za tzv. existující a její soulad s pravidly EU tak není
nutné posunovat a notifikovat, stejně tak pro KVET před 2012.
Notifikaci nevyžaduje ani podpora pro ostatní OZE 2016+ (týká se VtE, BIOM, GEOT), resp. z těchto
zdrojů pro tzv. reziduální projekty spadající pod přechodná ustanovení zákona č. 310/2013 Sb. (ve znění
z 131/2015 Sb.), tj. s autorizací na výstavbu výrobny elektřiny vydanou do 1.10.2013 nebo u nichž bylo
zahájeno územní řízení před 9/2011, které mohou ještě při splnění ostatních zákonných podmínek získat
nárok na provozní podporu. Podpora pro tuto kategorii zdrojů spadá pod notifikační rozhodnutí pro OZE
2013-2015, platí tedy podmínky uvedené ve zmíněném rozhodnutí.
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A u evropského práva zůstaneme i v další části „legislativního okénka“. V něm se vrátíme k tzv.
zimnímu energetickému legislativnímu balíčku (Clean Energy Package). Jedná se o soubor
koncepčních materiálů, návrhů směrnic a nařízení, který připravila Evropská komise a zveřejnila jej 30.
listopadu 2016.
Důvodů pro přípravu těchto dokumentů je hned několik: V prvé řadě navázat na současné dokumenty
v oblasti energetiky, které byly často připravené s výhledem do roku 2020 (viz třeba nám blízká
Směrnice o podpoře OZE 2009/28/ES). Cílem nové úpravy má také být udržení konkurenceschopnosti
EU i při měnících se globálních poměrech na poli energetiky a zapojení čisté energie do globálních trhů,
přitom by EU měla hrát opět vedoucí roli při přechodu k čisté energetice.
Legislativní návrhy se týkají energetické účinnosti, energie z obnovitelných zdrojů, fungování trhu s
elektřinou, bezpečnosti dodávek energie a pravidel správy energetické unie.
Krátce se zastavíme pouze u návrhu směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.
Nová směrnice, jak je nyní navrhována, upouští od závazných cílů podílu OZE pro jednotlivé členské
státy a nahrazuje je pouze kolektivním cílem na úrovni 27% podílu energie z obnovitelných zdrojů v roce
2030. Svůj podíl OZE by ale jednotlivé státy měly zvyšovat postupně v souladu s Integrovanými
národními energetickými plány, které budou pravidelně předkládat (poprvé už v roce 2019, upraveno
v nařízení o správě energetické unie).
Pokud budou členské státy zavádět podporu OZE, měla by co nejméně narušovat trh, zajistit tržní
integraci elektřiny a být nákladově efektivní s tím, že takový systém by měl podléhat každé 4 roky
kontrole z hlediska jeho efektivnosti a případně být adekvátně do budoucna pro nové zdroje upraven.
Směrnice také počítá s větší „demokratizací“ energetiky. Umožňuje spotřebitelům větší zapojení do
energetického trhu bez zbytečných administrativních překážek (např. možnost domácnosti prodávat
přebytky elektřiny vyrobené např. ze solárních panelů až do objemu 10 MWh bez nutnosti pořízení
licence pro obchod s elektřinou), počítá se i s větším růstem „komunitních výroben“ vlastněných
většinově fyzickými osobami.
Směrnice také požaduje stabilitu a předvídatelnost systému podpor (plán a harmonogram vypsání
podpory na tři roky dopředu), jakož i se zjednodušením a zkrácením povolovacích procesů, což by mělo
být zajištěno prostřednictvím jednotného kontaktního místa pro povolovací proces.
Celé sdělení Evropské komise včetně všech dokumentů (i v českém jazyce) je dostupné prostřednictvím
stránek EK:
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energytransition
Vývoj ohledně energetického balíčku budeme i nadále sledovat, intenzivně na něm pracuje zejména
Komora OZE, jejíž zprávy Vám rovněž zprostředkováváme: www.komoraoze.cz.

Zpracováno podle aktuálního stavu k 28-04-2017
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Aktivity Komory OZE na podporu oboru věrné energetiky
Kromě dlouhodobé podpory větrné energetiky v rámci aktivních činností Komory OZE jsme pro členy
ČSVE nově připravili možnost sledování činností Komory OZE prostřednictvím Zpravodaje Komory OZE.
Zpravodaj i aktuality Komory budou k dispozici v zaheslované sekci „Aktuality pro členy“.

workshopy a konference
WindEurope
Blíží se termín možné rezervace na letošní Veletrh a konferenci větrné
energetiky WindEurope. Letošní ročník této akce se koná ve dnech 28.-30.
listopadu 2017 v Amsterodamu.
Bližší informace najdete zde:

https://windeurope.org/confex2017/?utm_source=WindEurope+ALL+CONTACTS&utm_campaign=6924523757WindEurope_Events_Newsletter__Upcoming+Events&utm_medium=email&utm_term=0_2f695f30b6-6924523757-202795553

WindEnergy Hamburg 2018
Ve dnech 25. – 28. září 2018 se uskuteční další ročník veletrhu
WindEnergy Hamburg v Německu.
Agentura CzechTrade připravuje prezentaci českých firem za
účelem nalezení nových odbytových možností pro české exportéry. Cílem prezentace je podpora
českého exportu v oblasti větrné energetiky, umožnění prezentace těm českým firmám, které
samostatnou expozici neplánují, optimalizovat náklady spojené s prezentací výrobků/služeb českých
firem na výstavě, akvizice poptávek a navázání kontaktů s potenciálními obchodními partnery a ověření
reakce a zájmu trhu nejen v Německu.
Konkrétní cenovou nabídku obdržíte na základě Vašich požadavků a bude záviset na počtu požadované
plochy m2 a počtu firem na stánku. Maximální velikost individuální plochy na společném stánku není
limitována. Obracejte se na gestora akce Bohuslava Květoně: bohuslav.kveton@czechtrade.cz, a to do
30. 6. 2017.
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Přednášky a exkurze k větrným elektrárnám

I v letošním roce dále pokračujeme ve vzdělávacím programu o větrné
energetice prostřednictvím přednášek lektora ing. Jiřího Špičáka a kolegů.
Přednášky jsou určeny pro základní, střední, odborné i vysoké školy,
případně i zájmové skupiny. Pokud budete mít zájem o přednášku
kontaktujte přímo Ing. Špičáka na této adrese: vzdelavani@csve.cz
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