7-9/2015

Úvod

Vážení členové,
vážení příznivci větrné energie,
dovolte mi, abych Vás jménem České společnosti pro větrnou energii pozval na tradiční podzimní Seminář ČSVE,
který se letos uskuteční již posedmé. Při výběru místa jsme i tentokrát zůstali věrni zavedené tradici a rozhlédli se
po malebném prostředí jižní Moravy, Seminář se letos uskuteční v hotelu Vinice Hnanice na okraji Národního parku
Podyjí, a to ve dnech 10. a 11. listopadu 2015.
Jelikož je tato naše akce určena zejména pro odbornou veřejnost z řad provozovatelů, investorů a dalších
podnikatelů v oboru, hlavním bodem Semináře budou opět legislativní novinky a informace o připravovaných
změnách, které se našeho oboru dotknou, a které mají podstatný vliv na jeho fungování a další rozvoj. Toto
stěžejní téma pak doplní další prezentace o zajímavostech našeho oboru a prezentace našich partnerů, stejně tak
nebude chybět přehled aktivit ČSVE, ale ani společenský večer spojený s ochutnávkou vína a posezením při
cimbálové muzice, kde často pokračují diskuze a jednání načaté během hlavního programu Semináře.
V případě přijatelného počasí bych Vás pak rád na samotném závěru Semináře pozval na procházku k nedaleké
unikátní vinici Šobes, jedné z nejstarších a údajně také nejlepších evropských vinic, která v současné době patří do
„portfolia“ vinařství Znovín Znojmo. Věřím, že i tento bod programu pro Vás bude neméně zajímavý.
Těším se na setkání s Vámi
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Statistika

Instalovaný výkon a výroba z větrné energie v České republice
2015

Výroba v MWh

Výkon v MW

Leden

71661,1

283

Únor

41085,9

283

Březen

60281,3

283

Duben

52130,8

283

Květen

36334,6

283

Červen

33332,4

283

Připravované akce, veletrhy a workshopy

•
•
•

14th Wind Integration Workshop
EWEA 2015 Annual Event
Offshore Wind Energy 2017

20. - 22 . října 2015, Brussels, Belgium
17. - 20. listopadu 2015, Paris, France
06. - 08 . června 2017, London, United Kingdom

Pokud máte zájem o akce EWEA, registrace je možná přímo na webových stránkách www.ewea.org
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Legislativa
Konec léta a podzimní měsíce bývají v naší branži pravidelně spojené s revizí prováděcích právních předpisů tak,
aby byly účinné nejpozději od začátku nového kalendářního roku a aby byly také aktuálním podkladem pro
přípravu a vyhlášení regulovaných cen pro další kalendářní rok, tedy i výkupních cen elektřiny vyrobené
z obnovitelných zdrojů energie. Nejinak je tomu i letos, kdy je legislativní úsilí navíc podpořeno velkou novelou
energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie provedenou zákonem č. 131/2015 Sb.
Již ke konci léta byly ve Sbírce zákonů vyhlášeny např. tyto předpisy:
• Vyhláška č. 194/2015 Sb. o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a
teplárenství
• Vyhláška č. 196/2015 Sb. o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu
v elektroenergetice a plynárenství
• Nařízení vlády č. 232/2015 Sb. o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci
Zároveň na konci srpna proběhlo připomínkové řízení k následujícím návrhům předpisů, u kterých se nyní čeká na
jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů:
• Vyhláška, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry a doby životnosti výroben elektřiny a výroben
tepla z podporovaných zdrojů energie – nahradí stávající vyhlášku č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví
technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben
elektřiny z podporovaných zdrojů
V současné době probíhá meziresortní připomínkové řízení nebo veřejný konzultační proces o těchto návrzích:
• Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů
• Návrh vyhlášky o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
• Návrh vyhlášky o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení
zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)
• Návrh vyhlášky o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřině z vysokoúčinné
kombinované výroby elektřiny a tepla
• Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů
• Návrh vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
• Návrh vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
• Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na podporu
elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a
na provozní podporu tepla pro rok 2016
Všechny důležité návrhy se snažíme podrobně studovat a v těsné spolupráci s Komoru obnovitelných zdrojů
energie a případně dalšími asociacemi uplatňovat důležité připomínky.
Návrhy těch nejdůležitějších předpisů naleznou členové ČSVE rovněž na našich webových stránkách www.csve.cz
v sekci Připravovaná legislativa.

Zpracováno podle aktuálního stavu k 06-10-2015
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Připravované přednášky a exkurze k větrným elektrárnám


20.10.2015 - Ústav elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií , VUT v Brně

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.
S případnými žádostmi o exkurze se pak obracejte na e-mail sekretariat@csve.cz.

