10-11/2014

Vážení čtenáři,
připravili jsme pro Vás letošní poslední vydání Zpravodaje ČSVE. V tomto předvánočním čísle přinášíme informace
z proběhlého semináře pro investory ve větrné energetice, který se uskutečnil v listopadu, dále jsme pro Vás také připravili pár
zajímavostí z veletrhu v Hamburku a pochopitelně nechybí ani informace o legislativním prostředí a především také očekávané
informace o výkupních cenách pro rok 2015.

Protože se již do nového roku prostřednictvím Zpravodaje nesetkáme, rádi bychom Vám tímto poděkovali za Vaši
přízeň a popřáli Vám všem krásné, nerušené a klidné vánoční období a dobrý start do roku 2015.

Seminář ČSVE 2014
Na začátku listopadu se uskutečnil již šestý ročník našeho tradičního Semináře pro investory ve větrné energetice,
pro jehož konání jsme letos vybrali krásné prostory hotelu Kurdějov na jižní Moravě.
Hlavním bodem semináře byly opět zejména legislativní novinky, informace o připravované novele energetického
zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie, ale také stále aktuální témata k novému občanskému
zákoníku. Toto stěžejní téma bylo doplněno prezentacemi o novinkách a produktech Vestas a Siemens či
představením výsledků dlouhodobého biologického průzkumu v lokalitě velkého větrného parku a dalšími tématy.
Po náročném celodenním programu pokračovali diskuse ještě u večerního rautu a během společenského večera
spojeného tradičně s ochutnávkou vybraných vín a posezením u cimbálu.
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Program druhého dne jsme letos odlehčili a místo dalších přednášek a prezentací jsme účastníky pozvali na
exkurzi do nedalekého provozu Moravských naftových dolů, kde jsme se dověděli něco k tématu těžby ropy a
plynu v ČR.
Velice děkujeme partnerům letošního Semináře ČSVE za jejich pomoc a podporu.

Když jsme s touto akcí začínali, snažili jsme se vytvořit platformu pro zajímavé přednášky s dostatečným prostorem
pro diskuse a výměnu zkušeností mezi lidmi z oboru, s příjemným prostředím pro případná obchodní jednání či
navázání nových obchodních vztahů. Po šesti ročnících můžeme konstatovat, že se nám to skutečně povedlo.
Velká většina účastníků jezdí opakovaně, zároveň se každý rok objevují nové tváře. Jsme nesmírně rádi, když
všichni odjíždějí spokojení. Vynasnažíme se i v dalších letech udržet si vysokou laťku, kterou jsme si sami nastavili.
Děkujeme všem za účast na semináři a na viděnou na dalším ročníku.
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Nové instalace v roce 2014
V letošním roce se podařilo v České republice zrealizovat celkem 6 projektů větrných elektráren.

Oldřišov u Opavy
1x Vestas V 90, výška osy rotoru 105 m, výkon 2 MW
Zlatá Olešnice I
1x Vestas V 100, výška osy rotoru 95 m, výkon 2 MW
Zlatá Olešnice II
1x Vestas V 112, výška osy rotoru 94 m, výkon 3 MW
Vítězná
1x Vestas V 112, výška osy rotoru 119 m, výkon 3 MW,
Dětřichov u Frýdlantu
1x Vestas V 90, výška osy rotoru 105 m, výkon 2 MW
Andělka (Višňová)
1x Repower MM92 (SINVION), výška osy rotoru 80 m, výkon 2,05 MW

Dětřichov
Skupina investorů vedená společnostmi Amper Market a
Micronix uvedla v posledním listopadovém týdnu do provozu
větrnou elektrárnu typu V90–2.0 vyrobenou firmou Vestas
Wind Systems. Stavba stožáru o výšce 105 m včetně montáže
gondoly (délka 10,4 m, výška s chladičem 5,4 m) s rotorem o
průměru 90 m trvala na staveništi v Dětřichově v Jizerských
horách přibližně týden. Další zhruba měsíc zabrala montáž
technologie, kabelových rozvodů a terénní úpravy. Elektrárna
je určena pro rychlosti větru od 4 do 25 m/s a bude zařazena
do portfolia zdrojů společnosti Amper Market, která v letošním
roce dodá zákazníkům celkem přibližně 750 000 MWh
elektřiny.

Oldříšov
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Vítězná

typ: Vestas V112 3,0 MW
výška věže: 119 m
průměr rotoru: 112 m
provozovatel: OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s.
poloha: severní okraj obce Vítězná, cca 10 km jihozápadně od Trutnova
S celkovou výškou 175 m se jedná o nejvyšší VtE v ČR, díky tomu bylo předepsáno použití přídavných
překážkových světel na věži

Zlatá Olešnice

Co nového najdete na www.csve.cz ?
Nově jsme pro Vás připravili podrobné informace o Semináři včetně možnosti stáhnutí prezentací (pro účastníky). Dále zde
najdete informace o novém cenovém rozhodnutí ERÚ a přehled výkupních cen pro OZE a také jsme pro Vás aktualizovali
přehled připravované legislativy.
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Veletrh větrné energetiky v Hamburku 2014
Jaký byl letošní veletrh větrné energetiky nově v Hamburku v září 2014?
V letošním roce se zářijový veletrh větrné energetiky
přesunul poprvé z tradičního Husumu do nových a
výrazně větších prostor na výstavišti v Hamburku a
změna to byla na první pohled výrazná. Vůči malému a
domáckému Husumu, který je velice příznivý pro
návštěvníky a má svoji silnou domácí atmosféru, kde se
lidé scházejí pravidelně a téměř každý každého zná, je
Hamburk typickým velkým veletrhem se spoustou místa
pro vystavovatele, skvělým zázemím pro návštěvníky a
dostatečnou ubytovací kapacitou v okolí, ovšem za cenu
ztráty oné domácí atmosféry, která byla tak typická
právě pro Husum a návštěvníkům se hluboce vryla do
paměti a dojmů z veletrhu. Z pohledu vícenásobného
návštěvníka, který onu domácí atmosféru obdivoval, je to jistě škoda, ale nelze ani zapomínat, že pouze na tradici
nelze stavět a bylo nutno udělat výrazný krok kupředu, kterým Hamburk bez pochyby je. Navíc má nový veletrh
nepopiratelnou výhodu pro vystavovatele v mnohem větších prostorech, které jsou skvěle vybaveny, dobrou
dopravní dostupností a v neposlední řadě i blízkostí centra velkého města, kde lze snadno dojít pěšky na večerní
skleničku. Navíc pro zachování tradice se v příštím roce uskuteční i veletrh větrné energetiky v Husumu, který
bude zaměřen primárně na domácí trh a zřejmě i blízké Dánsko, který opět nabídne ono místo pro setkávání přátel
a ne pouze komerční veletrh.
Ve čtvrtém zářijovém týdnu se velký areál výstaviště připravil na nápor 33 000 návštěvníků, což je podobné číslo
jako vykázal poslední Husum, a 1250 vystavovatelů z 33 zemí světa, kteří jsou zapojeni do globálního oboru větrné
energetiky. Počet vystavovatelů výrazně vzrostl, což bezpochyby souvisí i s velikostí veletržních prostor.
V souvislosti s loňským instalovaným výkonem asi 33 500 MW
nelze zapomínat na to, že tento výkon má hodnotu téměř 1,4
bilionu Kč a nelze se proto divit, že nejen světoví průmysloví a
energetičtí giganti, ale i různí subdodavatelé se již několik let
snaží aktivně zapojit do tohoto odvětví.
Vystavovatelé z České republiky zaznamenali spíše ústup
z hlediska své účasti, což nepochybně souvisí i se situací na
domácí scéně. Zmizel tradiční Pilsen Steel jako výrobce os
rotorů a předloňský nováček TES Vsetín, jako výrobce
generátoru. Tradičně pěknou expozici měla skupina Wikov
především, jako výrobce převodovek a již méně jako výrobce
českých větrných elektráren s výkonem 2 MW. Kruh uzavíral český výrobce lan a závěsných zařízení Singing
Rock. Poněkud záhadně působila informace, že se veletrhu zúčastní i Energetika – což je sdružení osob pracující
v české energetice, záhadně především proto, že nebylo jasné, co by tam toto sdružení mělo prezentovat.
Nakonec se tam ovšem jejich stánek neobjevil.
Tradicí přenesenou z Husumu bylo i to, že významní konkurenti měli stánky blízko sebe, což umožňovalo rychlé
porovnání si hlavních nabídek. Vzhledem k tomu, že v posledních letech již není středobodem větrné energetiky
pouze Evropa, byl velmi výrazný pokračující trend snižování se prezentace asijských výrobců, kteří se soustředí
především na své expandující domácí trhy a jsou v Evropě zastoupeni spíše jen přes akvizice v evropských
firmách. Reálná z tohoto plynoucí nepříjemnost je pak například přejmenování firem, kdy tradičně hledáte
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zastoupení REPOWERu, abyste celou dobu chodil okolo stánku a strojovny firmy SENVION, jak se dnes nazývá.
U velkých výrobců byl ovšem patrný trend spíše zdokonalovat současné technologie a zvětšovat průměry rotorů
k osvědčeným strojovnám, než přicházet se stále větším výkonem převodovek. Velká pozornost byla také
věnována zvětšování výšek os rotorů pomocí hybridních věží a to až do výšek 200m, což je současný německý i
evropský trend.
Oproti Husumu byla patrná výrazná prezentace spolkových
zemí a především regionů, které mají své lokální distribuční
společnosti, jež se opírají o obnovitelné zdroje a snižují tak
podíl velkým hráčům na německém energetickém trhu. Bude
zajímavé dále sledovat tento ostrý ekonomicko-politický
konflikt, který v Německu momentálně zuří. V jedné části
výstaviště byli také soustředěni vystavovatelé technologií,
kteří řeší problematiku skladování elektřiny, chytrých sítí,
virtuálních elektráren a energeticky soběstačných regionů,
ovšem převratné novinky zde nebyly prezentovány. V tomto
roce byl jen omezený počet venkovních atrakcí, zajímavá byla
elektroauta a auta na vodík, ale návštěvníky především vítal pozoruhodný systém dopravy 65m listu Nordexu, který
byl zvednut a uchycen pouze na jedné straně.
Celkově splnil veletrh svoje poslání a v prostředí příznivém pro vystavovatele prezentoval světu novinky i za cenu
ztráty oné domácí atmosféry. Pro tu si zájemci budou muset zajet příští rok do Husumu, kde je vítr opravdu doma.
Hamburským veletrhem Vás provedl,
Mgr. Jiří Přikryl

Připravované veletrhy a workshopy

http://www.husumwind.com/husumwind/en/
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Legislativa
12. listopadu vydal ERÚ očekávané Cenové rozhodnutí č.1/2014, kterým se stanovuje podpora pro
podporované zdroje energie pro rok 2015. Cenové rozhodnutí naleznete na webových stránkách ERÚ, členové
ČSVE pak rovněž přehledně na www.csve.cz v sekci Legislativa.
Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro větrné elektrárny budou následující:
Datum uvedení do provozu
od (včetně)

do (včetně)

Jednotarifní pásmo provozování
Výkupní ceny
[Kč/MWh]

Zelené bonusy
[Kč/MWh]

400

-

31.12.2003

3 853

3 323

401

1.1.2004

31.12.2004

3 481

2 951

402

1.1.2005

31.12.2005

3 312

2 782

403

1.1.2006

31.12.2006

3 024

2 494

404

1.1.2007

31.12.2007

2 971

2 441

405

1.1.2008

31.12.2008

2 898

2 368

406

1.1.2009

31.12.2009

2 643

2 113

407

1.1.2010

31.12.2010

2 474

1 944

408

1.1.2011

31.12.2011

2 420

1 890

409

1.1.2012

31.12.2012

2 367

1 837

410

1.1.2013

31.12.2013

2 205

1 675

411

1.1.2014

31.12.2014

2 054

1 524

412

1.1.2015

31.12.2015

1 980

1 450

Připomínáme, že VtE s instalovaným výkonem větším než 100 kW (tedy všechny moderní VtE s výjimkou
případných malých domácích instalací) uvedené do provozu po 1.1.2013 již nemohou volit režim podpory pevných
výkupních cen, ale pouze hodinové zelené bonusy. Výkupní cena však stále zůstává základní „veličinou“, na jejímž
základě se vypočítává výše ročních i hodinových zelených bonusů, proto je to stále aktuální údaj. Rovněž pro
srovnávání mezi jednotlivými druhy OZE je výkupní cena jediný porovnatelný parametr.
Průměrné předpokládané ceny odchylek pro jednotlivé obnovitelné zdroje energie (důležité při výpočtu hodinového
zeleného bonusu):
Druh podporovaného zdroje (výrobny)

Cena odchylky
[Kč/MWh]

Výrobna elektřiny využívající vodní energii

20

Výrobna elektřiny využívající energii ze spalování biomasy

20

Výrobna elektřiny využívající geotermální energii

20

Výrobna elektřiny využívající energii ze spalování bioplynu
včetně spalování skládkového a kalového plynu z ČOV

20

Výrobna elektřiny využívající větrnou energii

140

Výrobna elektřiny využívající energii slunečního záření

260
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Dále vydal ERÚ 25. listopadu Cenové rozhodnutí č. 2/2014, kterým se stanovují regulované ceny související
s dodávkou elektřiny, platné rovněž pro rok 2015. Toto cenové rozhodnutí určuje mj. třeba bonus na decentrální
výrobu elektřiny nebo příspěvek spotřebitelů na úhradu nákladů spojených s podporou podporovaných zdrojů
elektřiny a tepla.
Bonus na decentrální výrobu elektřiny pro rok 2015 bude následující:




výrobna elektřiny připojená k napěťové hladině VVN distribuční soustavy: 6,97 Kč/MWh.
výrobna elektřiny připojená k napěťové hladině VN distribuční soustavy: 12,84 Kč/MWh.
výrobna elektřiny připojená k napěťové hladině NN distribuční soustavy: 30,12 Kč/MWh

Bonus na decentrální výrobu elektřiny přitom nemohou uplatnit výrobny, pro které výrobce uplatňuje podporu
formou výkupních cen, lze jej využívat pouze při režimu ročních či hodinových zelených bonusů.
Pevná cena na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny bude v roce 2015 činit 495 Kč/MWh, tedy stejně
jako v letošním roce.

Tomuto cenovému rozhodnutí předcházelo ještě vydání nařízení vlády č. 231/2014 Sb., o stanovení prostředků
státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní
podpory tepla pro rok 2015, které vyšlo ve Sbírce zákonů 31. října. Vláda rozhodla, že v příštím roce přispěje
státní rozpočet na financování podpory elektřiny a tepla částkou 15,7 mld. Kč. I tato částka je stejná, jako částka
určená pro letošní rok.

Pokračuje samozřejmě také projednávání novely energetického zákona, zákona o podporovaných zdrojích
energie a dalších zákonů, o kterém Vás průběžně informujeme.
Návrh novely projednala a schválila vláda, a to na svém zasedání dne 20. října, o čtyři dny později byl pak návrh
poslán do Poslanecké sněmovny, kde je projednáván jako sněmovní tisk č. 351. Prvé čtení bylo přerušeno, další
projednání je zařazeno na program 23. schůze Poslanecké sněmovny, která začne 2. prosince. Návrh byl přikázán
k projednání rovněž Hospodářskému výboru.
Za nejdůležitější změnu oproti původně předloženému návrhu považujeme skutečnost, že z novely vypadl návrh na
zavedení omezení maximálního množství podporované elektřiny vyrobené konkrétní výrobnou. Součástí novely
však nadále jsou návrhy na povinnost uchovávat doklady o investičních a provozních nákladech po celou dobu
podpory a 5 let po jejím skončení, omezení volby režimu výkupních cen u tzv. vnořených výroben, zrušení hranice
5% meziročního snižování výkupních cen, nové povinnosti výrobců v souvislosti s měřením množství vyrobené
elektřiny, zrušení osvobození ekologicky vyrobené elektřiny od daně z elektřiny ad.
Pro členy ČSVE jsme aktualizovali informace o novele na www.csve.cz v sekci Připravovaná legislativa. Průběh
projednávání novely a veškeré změny budeme samozřejmě i nadále sledovat.

Zpracováno podle aktuálního stavu k 27-11-2014
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Přednášky a exkurze k větrným elektrárnám
Po delší době jsem měl možnost opět přednášet na Fakultě elektrotechniky
a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně.
Přednáška se uskutečnila v novém komplexu budov fakulty, který je opravdu
pěkný. Proběhla v úterý 21. října 2014 a byla určena pro studenty pátého
ročníku. Přibližně tři desítky
studentů, kteří se dostavili, měli
možnost dozvědět se více o
současné
technice
větrných
elektráren a směřování tohoto
oboru jak u nás, tak v zahraničí.

Jako každý rok, měla ČSVE možnost mít přednášku pro studenty Fakulty
elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity
Ostrava, a to v pondělí 10. listopadu 2014. Fakulta sídlí nyní také v nové
budově, bohužel jsem tyto prostory nemohl ještě okusit. Přednáška
proběhla dle původního rozvrhu
ještě ve starších prostorech.
Byla určena pro studenty vyšších
ročníků. Přibližně dvě desítky
studentů, kteří se dostavili, měli
možnost si vyslechnout moji standardní přednášku, ale také měli
možnost slyšet vystoupení Ing. Šikuly, který se profesně několik let
věnoval provozu větrných elektráren.

Připravujeme....
Ve středu 10. prosince 2014 se uskuteční blok přednášek o větrné energetice na České zemědělské univerzitě v
Praze Suchdole. Přednášky začínají v 8:45.

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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