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Úvodní slovo 
 
Vážení čtenáři, 

přestože v letním období, v čase dovolených, není příliš mnoho nových událostí, přinášíme alespoň ve 

zkrácené formě aktuální a důležité informace, které se týkají větrné energetiky. V posledních letech již 

téměř tradiční výjimkou z „okurkové sezóny“ je legislativa, opět se tedy věnujeme především právě 

novinkám v  této oblasti, která je bezesporu nejdůležitějším faktorem pro další rozvoj projektů. Dále pak 

přinášíme známý přehled statistických údajů a také pozvání na blížící se veletrhy a workshopy,  které 

můžete případně navštívit. 

S přáním příjemného prožití druhé poloviny letních prázdnin, 

kolektiv ČSVE   

 
 

 

 
Statistika 

Měsíční výroba a výkon větrných elektráren 
2014 Výroba Výkon 
Leden 37654,1 268 

Únor 45214,3 268 

Březen 49493,4 268 

 

Zdrojová data: ERÚ na základě podkladů od OTE 

 

6-7/2014  
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Pozvánky na veletrhy a workshopy 

 

Veletrh WindEnergy Hamburg 

Již za necelé dva měsíce otevře své brány výstaviště 

v Hamburku, kde se nově uskuteční největší evropský 

veletrh větrné energetiky - WindEnergy Hamburg. 

Veletrh se koná ve dnech 23. až 26. září 2014, 

vstupenky na něj jsou již v prodeji. 

Další informace naleznete na windenergyhamburg.com 
a husumwind.com  

 

 

 

 

 

 

 

EWEA workshopy: 

 

IWPC 2015 - Intercontinental wind power congress 30 March - 02 April 2015, Istanbul, Turkey 

 

• Cluster Design 24 September 2014 , Amsterdam, Netherlands 

• Wind Turbine Sound 2014 09 - 10 December 2014, Malmö, Sweden 

• Analysis of Operating Wind Farms 2014 09 - 10 December 2014, Malmö, Sweden 

 
 

Více informací na tomto odkazu: http://www.ewea.org/events/workshops/     
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Spolupráce se zahraničními partnery (v oblasti legislativy) 

V současné době je projednávána v meziresortním připomínkovém řízení novela Energetického zákona  

a Zákona o podporovaných zdrojích energie, o které se zmiňujeme podrobněji v části „legislativa“. 

Předložení návrhu této novely Ministerstvem průmyslu a obchodu předcházel proces tzv. notifikace 

Zákona o podporovaných zdrojích energie ze strany Evropské komise, jenž byl ukončen (ne zcela, 

notifikace podpory tepla z OZE a podpory kombinované výroby elektřiny a tepla probíhají odděleně) jen 

několik dní před předložením zmiňovaného návrhu novely. Proces notifikace trval od ledna 2013.  

Ze strany Ministerstva průmyslu bylo v průběhu notifikace avizováno retroaktivní omezení podpory pro 

již provozované OZE, s odvoláním právě na požadavky Evropské komise. Takovýto požadavek by však 

byl přímo v rozporu s kontinuální politikou Evropské unie mj. v nepřípustnosti retroaktivity a narušení 

legitimního očekávání investorů. Tato politika byla nakonec potvrzena i samotným notifikačním 

rozhodnutím, když bylo Komisí jasně specifikováno, že notifikační rozhodnutí vč. omezení podpory se 

týká pouze zdrojů uvedených do provozu dle notifikovaného nového právního přepisu. To však nebylo 

z průběžných návrhů dokumentu patrné a existovala podložená obava, že notifikační rozhodnutí bude ze 

strany Ministerstva dezinterpretováno. Přes jasný text notifikace je v předloženém návrhu novely Zákona 

o podporovaných zdrojích energie argumentováno právě notifikačním rozhodnutím, což je konkrétně 

v zavádění retroaktivního omezování podpory pro stávající OZE v přímém rozporu s vyjádřením Komise. 

ČSVE společně s Komorou OZE a dalšími partnery byla a je aktivní jak v legislativním procesu při 

projednávání stávajícího návrhu novely, tak při procesu notifikace u Evropské komise. Zpracovávali a 

předložili jsme podrobné připomínky k návrhu Energetického zákona a Zákona o podporovaných 

zdrojích energie a komunikovali s Evropskou komisí při procesu notifikace.  

Velmi přínosnou a neocenitelnou je v obou případech spolupráce i se zahraničními partnery, zejména 

s Evropskou větrnou asociací (EWEA), výrobci větrných elektráren Vestas a Enercon i s hlavními 

investory z Německa působícími v ČR. Společným cílem je nejen obrana proti restriktivním retroaktivním 

krokům proti stávajícím OZE, ale i vytváření podmínek pro další rozvoj využívání obnovitelných zdrojů, 

tedy i větrných elektráren, v České republice. 

Legislativa 

V minulém čísle Zpravodaje ČSVE jsme Vás informovali o vyhlášení novely energetického zákona a 

zákona o podporovaných zdrojích energie ve Sbírce zákonů, v tomto čísle se zmíníme o další novele 

stejných zákonů, která se připravuje. Návrh další novely obou zmíněných zákonů připravilo Ministerstvo 

průmyslu a obchodu a zveřejnilo jej 12. června v Knihovně připravované legislativy pro meziresortní 

připomínkové řízení. Lhůta pro podání připomínek skončila 11. července, v současné době se čeká na 

jejich vypořádání a předložení materiálu k projednání vládě. 

Návrh novely obsahuje mj. tato opatření (zmiňujeme jen ta nejdůležitější pro náš obor): 

� omezení podporovaného množství elektřiny z OZE pro všechny zdroje, tedy i pro stávající 

výrobny. Pro výpočet maximálního podporovaného množství vyrobené elektřiny by měly být 

použity hodnoty ročního využití instalované výkonu dle vyhlášky o technicko-ekonomických 

parametrech, maximální podporované množství elektřiny by se kontrolovalo ročně i za celou 

dobu životnosti výrobny. 

� zrušení podpory decentralizované výroby elektřiny 
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� prodloužení doby uchovávání dokladů na dobu trvání práva na podporu 

� změna systému příspěvků na podporu nejen OZE z platby za spotřebovanou elektřinu na platbu 

dle hodnoty rezervovaného příkonu, resp. dle jističe u připojení do sítě NN 

� změna systému hrazení služeb v elektroenergetice prostřednictvím zavedení placené služby 

distribuční (přenosové) soustavy pro odběratele i výrobce elektřiny, jenž má nahradit současné 

regulované platby za distribuci  

� zjednodušení administrativy pro malé výrobny do 10 kW, které by již nemusely mít licenci. 

Podrobnější vysvětlení připravovaných opatření včetně zákona o podporovaných zdrojích energie ve 

znění se zapracováním navrhovaných změn naleznou členové na webu www.csve.cz v sekci 

Připravovaná legislativa. 

 

Zpracováno podle aktuálního stavu k 25-07-2014 

 

 

Přednášky a exkurze k větrným elektrárnám 
 
 
 
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.  

 

 

 

 

 


