10-12/2015

Úvod
Vážení příznivci větrné energie,
rádi bychom Vám poděkovali za Vaši přízeň v tomto roce a doufáme, že se nám podařilo prostřednictvím
Zpravodajů, valného shromáždění členů ČSVE, tradičního podzimního Semináře, pravidelných informací na webu
ČSVE a v neposlední řadě dalšími aktivitami týmu ČSVE přinést informace, které jsou důležité pro rozvoj našeho
oboru.
Dovolujeme si Vám také touto cestou popřát příjemné prožití vánočních svátků, rodinnou pohodu a především
šťastné a vydařené vykročení do nového roku, který snad přinese příznivější podmínky pro rozvoj větrné energetiky
i u nás a umožní nám tak začlenit se do celosvětového trendu využívání čistých zdrojů energie.

Těšíme se na shledání s Vámi opět při dalším vydání Zpravodaje v březnu 2016.
Tým ČSVE
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Statistika
Měsíční výroba a instalovaný výkon ve větrné energii v ČR

2015

Česká republika
Výroba (MWh)
Výkon (MW)

Leden

71 661,10

283

Únor

41 085,90

283

Březen

60 281,30

283

Duben

52 130,80

283

Květen

36 334,60

283

Červen

33 332,40

283

Červenec

37 571,10

283

Srpen

28 275,70

283

Září

40 961,00

283

Zdroj: ERÚ

Ohlédnutí za Seminářem ČSVE 2015
Ve dnech 10. – 11. listopadu se uskutečnil již 7. ročník Semináře ČSVE, tentokrát v příjemném prostředí hotelu Vinice Hnanice
nedaleko hranic s Rakouskem, zůstali jsme tedy věrni jihomoravským vinařským oblastem.
Na samém úvodu semináře uvítal přítomné předseda ČSVE Michal
Janeček a svojí prezentací zahájil úvodní blok, zaměřený především
na aktuální situaci a podmínky oboru, vypsání výkupních cen a
chystaných legislativních změn. Podrobně nás do problematiky
připravovaných
zákonných
změn
uvedl
svojí
prezentací
místopředseda ČSVE a současně předseda Komory OZE Štěpán
Chalupa. Očekávané informace ke žhavému tématu výkupních cen
pak zazněly z úst místopředsedy Energetického regulačního úřadu a
ředitele sekce podporovaných zdrojů energie ERÚ Martina Laštůvky.
Na toto téma navázala následně prezentace Pavla Douchy a Luďka
Šikoly z advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti a neméně
zajímavým příspěvkem pak seminář doplnili o zahraniční zkušenosti
svojí prezentací s názvem “Podpora pro komunitní projekty větrných
elektráren“ pánové z Hnutí Duha - Martin Mikeska a Jan Šrytr. Tyto
dopolední příspěvky vyvolaly vlnu diskuzí, proto ještě před obědovou přestávkou následoval volný diskuzní panel, kde Štěpán
Chalupa požádal o reakce všech doposud přednášejících k dané problematice a odpovědi na dotazy publika.
V odpoledním bloku nám dlouhodobý partner ČSVE a současně její člen, společnost Amper Market a.s. představila novinky v
možnostech obchodování s elektřinou. Komerční banka, která rovněž dlouhodobě podporuje aktivity ČSVE, pak účastníkům
semináře přinesla nové informace ohledně nabízených produktů financování. Díky pak patří také advokátní společnosti Frand
Bold Advokáti s.r.o., která kromě významného partnerství ČSVE a rovněž dlouhodobého členství přehledně shrnula přednáškou
pana Jiřího Nezhyby problematiku aktuálních změn týkajících se oboru z pohledu stavebního práva a územního plánování.
Další partner semináře, firma VESTAS pak představila svoji inovativní produktovou řadu větrných elektráren platformy 3MW a
nový produkt V136, který byl letos poprvé prezentován na veletrhu v německém Husumu. Neméně zajímavým tématem pak byl
příspěvek Davida Hansliana z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, který se podrobně zabýval vysvětlením smysluplnosti a
využitelnosti větrné energetiky v ČR, a to z různých úhlů pohledu. Letos jsme měli možnost přivítat mezi přednášejícími i
zahraničního hosta z rakouské větrné asociace, pana Martina Fliegenschnee-Jaksche, který se s účastníky semináře podělil o
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zkušenosti s větrnou energetikou v Rakousku. Aktuálně projednávaný a
schvalovaný model aukcí v Německu nám pak detailně přiblížil ve své
velmi zajímavé prezentaci Marek Pokorný z firmy Ostwind – Max Bögl,
jehož prezentace ukončila formální část letošního semináře.
Hotel Vinice Hnanice nám svým moderním pojetím vnuknul myšlenku
zvolit malinko odlišný večerní program, než na který jsme byli doposud
zvyklí. Při večerním posezení ve vyhlídkové restauraci nám k degustaci
vína místo cimbálové muziky tentokrát zněly tóny netradiční a
„undergroundové“ hudby Zdeňka Bíny s jeho doprovodnou skupinou,
která atraktivně ozvláštnila večerní diskuzní atmosféru.

Pevně věříme, že i letos se nám podařilo vyhovět představám účastníků semináře a že získané informace i následné neformální
večerní posezení a neformální program druhého dne spojený s procházkou na nedalekou unikátní vinici Šobes splnily jejich
očekávání a budou důvodem pro návštěvu semináře v příštím roce.
Za úspěšné konání letošního semináře, který se může pochlubit plným konferenčním sálem s rekordní účastí a dle reakcí i
spokojenými účastníky, vděčíme také partnerům této akce, kterým bychom rádi ještě jednou tímto poděkovali za jejich podporu.

Legislativa
Přinášíme Vám pravidelné shrnutí legislativních novinek za poslední týdny. V minulém čísle Zpravodaje jsme Vás
informovali o připomínkových a konzultačních řízeních ohledně předpisů týkajících se našeho oboru, navazujeme
tedy nejprve informacemi o dalším osudu těch nejdůležitějších.
Ve Sbírce zákonů byla pod číslem 296/2015 Sb. zveřejněna Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro
stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben
elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech), která
s účinností od 1.1.2016 nahrazuje původní vyhlášku č. 347/2012 Sb.
Technicko-ekonomické parametry pro VtE se malinko změnily, aktuální hodnoty tedy jsou:
- životnost: 20 let
- měrné investiční náklady: do 44.000 Kč/kWe
- průměrné roční využití instalovaného výkonu: 2.150 kWh/kWe
- nově zavedená hodnota horní hranice rozsahu ročního využití instalovaného výkonu: 2580 kWh/kWe. ERÚ
hodlá tuto hodnotu využívat pro omezení ročního množství podporované elektřiny.
Dalším zveřejněným předpisem je nařízení vlády č. 283/2015 Sb. o stanovení prostředků státního rozpočtu podle §
28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2016. Částka schválená pro příští rok činí 21,965 mld.
Kč.
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Ostatní předpisy uvedené v přehledu připomínkových řízení jsou stále v legislativním procesu. Členové ČSVE
naleznou aktualizovaný přehled platných předpisů důležitých pro obor větrné energetiky, a to včetně novel a
předpisů ke stažení, na začátku roku na našich webových stránkách.
Velké pozdvižení vzbudilo v půli listopadu vyhlášení cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č.
5/2015, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje pro rok 2016.
Ačkoli návrh cenového rozhodnutí zveřejněný v rámci veřejného konzultačního procesu vypadal úplně jinak, ERÚ
nakonec vyhlásil podporu, tedy výkupní ceny a zelené bonusy, jen pro zdroje uvedené do provozu v letech 20132015, tedy v letech, kdy byl v účinnosti zákon 165/2012 Sb. bez výrazných změn, jak jej notifikovala Evropská
komise. Pro zdroje uvedené do provozu před účinností tohoto notifikovaného zákona (tedy před 1.1.2013), jakož i
pro zdroje uvedené do provozu v době účinnosti změn přijatých v letošním roce (tedy uvedené do provozu od
1.1.2016) podpora vypsána nebyla, což předsedkyně ERÚ zdůvodňuje právě chybějící notifikací systému podpory
pro tyto zdroje.
Situací se zabývala i vláda, svým usnesením však zatím pouze zaúkolovala ministra průmyslu a obchodu
„popohnat“ řízení u Evropské komise. Žádné záruky vláda nepřijala a ERÚ jako nezávislého regulátora nemůže
úkolovat nebo mu něco nařizovat.
MPO nyní připravilo návrh stručného nařízení vlády, které deklaruje, že se podpora neposkytuje zdrojům, ohledně
nichž by Evropská komise přijala rozhodnutí, že se má vyplácení podpory pozastavit. Návrh je v meziresortním
připomínkovém řízení, nicméně jeho osud je nejistý stejně jako jeho případný vliv na rozhodnutí předsedkyně ERÚ.
Situaci samozřejmě bedlivě sledujeme a budeme Vás o ní informovat.
Zpracováno podle aktuálního stavu k 16-12-2015

Přednášky
Po roce jsem měl opět možnost přednášet budoucím elektroinženýrům na Fakultě elektrotechniky a komunikačních
technologií VUT v Brně. Přednáška se uskutečnila 20.10.2015
pro studenty 5. ročníku. A i když to tak na fotkách nevypadá
(protože k focení došlo až na konci přednášky), přednášková
místnost byla dosti zaplněna. Po skončení přednášky se pak
ještě rozvinula delší zajímavá debata, kde zazněly již velmi
odborné otázky.

Další přednáškou tohoto podzimu byla přednáška pro Základní školu Tyršova ve Vyškově. Byla v ideálním termínu:
pátek 13.11. Žáci pátých tříd zde v přírodopisu probírají obnovitelné zdroje. Měl jsem možnost v V.A hodinu
přednášet o větrných elektrárnách. Přednášku jsem musel notně upravit, a aby byli žáci spokojeni a abych jim to
udělal zajímavější, provedl jsem s nimi i několik fyzikálních pokusů ohledně proudění. Děti z toho byli překvapené.
To já byl ale také, a to již od chvíle kdy jsem vstoupil do jejich třídy... Zmalovaní do modra... Všichni v modré... Až
později jsem se dověděl, že dnes mají ve škole modrý den. Naštěstí jsem také zapadl. Snad tedy byli spokojeni.
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Na konci listopadu, přesně 30.11.2015, jsem přednášel na katedře
Elektroenergetiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity
Ostrava. Opět se jednalo o přednášku pro studenty 4. a 5. ročníku.
Tentokrát se mnou přednášel ještě Ing. Šikula, který zná osobně
provoz větrných elektráren z dob působení v tomto oboru a nyní na
katedře působí v programu Ph.D. Mohl tedy moji přednášku doplnit
svým blokem s velmi odbornými informacemi z oblasti připojení a
provozu VtE v rozvodné síti.

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.
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