Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů
Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4
Tel./fax: (+420) 244 467 062 e-mail: spvez@spvez.cz

Soukromý energetik

Elektronický informační bulletin

Ročník XXII

1/2013

OBS AH:
1. Velikonoční přání

str. 3

2. JUDr. Jiří Vrba – Úvodník

str. 4

3. Pavel Štípský – Jak Jsem „přešel na OTE“

str. 5

4. Dopis SPVEZ na MPO

str. 6

5. Robert Turinský – Minimální zůstatkové průtoky v tocích

str. 8

6. Dopis ministra Kuby poslanci Krátkému

str. 9

7. Návrh novely zákona o POZE

str. 15

8. Usnesení výboru Senátu k návrhu novely ZPOZE

str. 20

9. Robert Turinský – Poznámky k měření elektřiny ve výrobnách
a ke splatnosti zel. bonusů

str. 26

10. Ing. Jan Bouška – Stručné poznámky k historii výroby
elektřiny III

str. 27

11. Ing. Svatopluk Bernášek – Stavidlo

str. 31

12. Inzerát – Krejčí

str. 35

-2-

-3-

Vážení přátelé,
Konec loňského roku jsem hodnotil jako velice hektický, neuspořádaný. To jsem však ještě
neměl tušení, co sebou přinesou všechny ty změny vyplývající ze zákona o podporovaných
zdrojích a přechodem do systému OTE a.s.
Vy všichni jste na vlastní kůži tyto změny pocítili, řada z vás s těmito změnami bojuje
doposud. Přechod byl a je náročný a ti z vás, kteří jsou méně zdatní v IT technice a
technologii mají obrovské potíže. Mnohdy nebylo možné ani se dovolat pomoci na linkách
OTE a.s., ústředna byla zcela zahlcena, ze strany pracovníků distribučních organizací nebyla a
dosud mnohdy není žádná spolupráce a stále setrvávají na pozici toho, kolem něhož se točí
svět.
Značné problémy jsou způsobeny i vlivem pozdního zveřejnění a uvedení v účinnost
prováděcích předpisů. Především vyhlášky Ministerstva průmyslu byly vydávány pozdě,
poslední byla vydána 31.12.2012. Přestože zákon č. 165/2012 o podporovaných zdrojích
energie a o změně některých zákonů byl vydán 31.1.2012, trval celý rok než Ministerstvo
průmyslu a obchodu a Energetický regulační úřad vydaly prováděcí vyhlášky. V tomto
případě je nutno považovat celý legislativní proces ze strany těchto úřadů za naprosto
nezvládnutý. Přímé dopady to má však na provozovatele malých energetických zdrojů. Tento
proces nebyl zvládnutý ani po ekonomické stránce, neboť platby za zelené bonusy ze strany
OTE a.s. budou hrazeny na dvakrát a to ještě s lhůtou celého kvartálu.
Větší problém nás však čeká v nejbližší době. Jde přímo o problém přežití obnovitelných
zdrojů, ale jen těch malých a provozovatelů malých vodních elektráren nevyjímaje. Pan
ministr Kuba předložil vládě teze, dle níž by mělo dojít k významnému snížení podpor do
obnovitelných zdrojů na úkor velkých fotovoltaických parků (letos končí dodatková daň),
směsného spalování uhlí a biomasy a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a
druhotných zdrojů, především pak odpadů. Celá tato „šaškárna“ se dělá především proto, aby
bylo dosaženo zahrnutí jaderné energetiky mezi podporované zdroje.
Ne menší problém v letošním roce se připravuje v oblasti stanovování minimálních
zůstatkových průtoků. V této věci se pokoušíme věc řešit tím, že vnášíme naše požadavky
tvůrcům vládního nařízení již v době vlastní přípravy legislativního procesu, tedy v době
nejefektivnějšího působení. Do jaké míry budou naše připomínky zahrnuty do vládního
nařízení, můžeme zatím jen spekulovat, ale můžeme konstatovat, že jsme trvale (jak se říká) u
toho. Další problém v této oblasti je působení různých vlivných skupin. Víme, že AOPK má
snahu tyto MZP maximálně navýšit a tyto pak uplatňovat v době schvalování plánů Povodí.
V dané věci spolupracujeme s Ministerstvem zemědělství a Povodími tak, aby se takovéto
pokusy maximálně minimalizovaly.
Z jednání se zástupci Povodí Vltavy s.p. víme, že na Ministerstvu životního prostředí se
připravuje další pohroma, kterou je novela zákona o ochraně krajiny a přírody. Tato novela by
měla spočívat v možnosti stanovit tzv. ekologický průtok, což je obdoba minimálního
zůstatkového průtoku dle vodního zákona. Musíme být v tomto směru velice ostražití a žádám
všechny naše členy, aby hlásili na vedení Svazu všechny byť i fámy, o kterých se dozví. Toto
nebezpečí nelze nikdy podcenit.
Vážení přátelé, dovolte mi, abych poděkoval všem našim členům, kteří se do dění v oblasti
vodní energetiky aktivně zapojují a spolupracují na všech úrovních. Domnívám se, že už není
doba na hru na skovávanou, kdy někteří se pouze vezou na vlně aktivity Svazu. Nechci
nikoho strašit, ale lépe už bylo.
Za vedení Svazu
JUDr. Jiří Vrba
předseda SPVEZ
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Jak jsem „přešel na OTE“
Pro ty z vás, kteří museli v souvislosti s přechodem na nový systém vyplácení podpor OZE
překonávat určité potíže, si dovolím pro zpestření popsat svůj případ.
Jako provozovatel dvou MVE o malém výkonu (15 a 25 kW) a člen vedení SPVEZ, tedy
sice osoba nadprůměrně poučená, avšak z hlediska IT dovedností nic moc, jsem měl
z přechodu na nový systém vyplácení podpor OZE docela obavu.
V listopadu loňského roku jsem na poště ve Veselí nad Moravou vyřídil s dcerou
elektronický podpis (tomu předcházely dvě konzultace telefonem s OTE). Poté jsme se
pokusili podpis instalovat. Dceru jsem omluvil na tři dny ze školy (gymnázium) a ona se
pokoušela tři dny (!) s pomocí operátorů z OTE o tuto instalaci. Po třech dnech to vzdali,
s tvrzením, že je někde chyba, ale nedokáží zjistit, kde. Poté jsme vyřídili (a zaplatili) nový el.
podpis. S tímto již byla instalace záležitostí “pouze“ cca dvou hodin (samozřejmě s plnou
spoluprací operátora OTE).
Na začátku února jsem měl v systému OTE nemigrována konečně data, avšak pouze
z jedné MVE (a je tomu tak dodnes! – k. 27. 3.). Při reklamaci mi bylo distributorem Emailem sděleno, že v uvedeném místě je výroba až od 6. 2. 2013 (kdy mi zde byl namontován
nový elektroměr s dálkovým přenosem dat a to tak, že zaznamenával výrobu do spotřeby),
přestože v uvedeném místě vyrábím elektřinu již od roku 1992! To už jsem se hodně namíchl
a sdělil jsem jim, ať mi neposílají debilní odpovědi a začnou věc seriózně řešit. Na odpověď
čekám dodneška.
Z jiných zdrojů jsem se neoficiálně dověděl, že je nás takových cca 20 (u EONu). Jedná se o
ty MVE, kde nebylo do této doby instalováno měření příslušného typu, potřebného pro
dálkový přenos dat. OTE spolu s distributory řeší, jak do systému OTE tyto data zavést
dodatečně ručně. Za čtyři dny uplyne přechodné období dle příslušné vyhlášky, dokdy je
distributor povinen dát tyto věci do pořádku. Tak uvidíme.
Minulý týden se mi také podařilo po dvou měsících reklamací dosáhnout konečně
proplacení dvou faktur ještě z prosince 2012! Musím veřejně ocenit paní Petrovičovou
z EON, až díky které se tato věc po cca šesti po sobě jdoucích neúspěšných reklamacích a
příslibech zjednání nápravy, dotáhla konečně do konce.
Co napsat závěrem: alespoň jedna potěšující zpráva. U pracovníků OTE i Postsignum
zajišťujících technickou podporu a pomoc na telefonních linkách jednoznačně vysoká
profesionalita i ochota řešit a vyřešit problém. U pracovníků distributora už bych toto tvrdit a
potvrdit bohužel nemohl.
Pavel Štípský

-5-

Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů
Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4 Tel.: 244 467 062

Fax: 244 463 687

_________________________________________________________________________________

Ministerstvo průmyslu a obchodu
p. Slabionová
Na Františku 32
110 15 Praha 1
V Písku 19.3. 2013
Věc: výhrady provozovatelů malých vodních elektráren k tezím novely zákona
č.165/2012.

Vážená paní Slabionová,
na základě našeho dnešního tel. rozhovoru se pokusím ve stručnosti shrnout výhrady
provozovatelů malých vodních elektráren k tezím novely zákona č. 165/2012.
Podle mediálních vyjádření představitelů MPO a ERÚ je zřejmé, že připravovaná novela má
za cíl vyřešit fotovoltaický problém a snížit zatížení konečné ceny elektřiny pro spotřebitele.
Tak, jak je novela charakterizována zveřejněnými tezemi, bude cílit na fotovoltaické výrobny
až deset let po jejich uvedení do provozu. Což je v rozpětí let 2019 až 2021.
Bohužel prvními, kteří tyto dopady pocítí se všemi důsledky, budou malé vodní elektrárny, z
nichž valná většina byla uvedena do provozu po roce 1990. Realizace všech mve, ať už se
jednalo o znovu zprovoznění starých vodních děl, jejichž historie sahala mnohdy hluboko do
dob Rakouska- Uherska, či stavba ve zcela nových lokalitách, byla a je, podložena zákonem
danými podmínkami.
Těmito podmínkami jsou:
1) Stanovení výkupní ceny tak, aby bylo dosaženo patnáctileté doby návratnosti investice
(zákon č.165/2012 § 12 odst. 1 písm.a ). Na stanovenou výši výkupní ceny je dále navázáno
stanovení výše zelených bonusů. (zákon 165/2012 § 12 odst. 2)
2) Stanovená výkupní cena nebo zelený bonus je výrobci, vyrábějícímu elektřinu z mve,
vyplácena za vyrobenou energii po dobu životnosti jeho výrobny (zákon 165/2012 §7 odst. 3,
vyhláška č. 347/2012) t.j. 30 let, s možností opětovného prodloužení po provedení
rekonstrukce, či modernizace (zákon 165/2012 §12 odst. 1 písm. b)
3) Výkupní cena je každoročně navyšována, s ohledem na inflaci, o 2 % (zákon 165/2012 §12
odst. 1 písm. b)
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V případě, že by navrhované teze byly zakotveny v novele zákona č.165/2012, dojde k tomu,
že naprosté většině malých vodních elektráren, uvedených do provozu před 15 lety,
provozovaných v režimu výkupních cen, bude odňata přiznaná výkupní cena a tudíž budou
nuceni své elektrárny odstavit z provozu. Výrobci, kteří prodávají svoji produkci v režimu
zelených bonusů a taktéž uvedli svoji elektrárnu do provozu před 15 lety, o tuto část ceny
přijdou a budou za vyrobenou elektřinu dostávat pouze cenu silové elektřiny od svého
obchodníka. V tomto případě se dostáváme na cenovou hladinu z první poloviny
devadesátých let.
Ti z nás, kteří své elektrárny spustili v nedávné době, dle tezí návrhu v letech 1998 až 2003,
budou muset prokazovat, kolik finančních prostředků do stavby své elektrárny nainvestovali,
aby dostali za svoji výrobu zákonem garantovanou cenu, a to pouze po dobu patnácti let od
uvedení do provozu. Žádný zákonný předpis nám nikdy neukládal, kolik musíme do stavby, či
rekonstrukce mve investovat finančních prostředků.
Vodní díla a elektrárny, na nich postavené, jsou tak specifické a případ od případu rozdílné,
že není možné paušalizovat, tak jako například u fotovoltaiky, kolik je nutno do nich
nainvestovat finančních prostředků. Jsou mnohé případy, kde ekonomika vychází na samé
hranici akceptovatelnosti pro běžného investora. V našem oboru však figuruje fenomén
nadšení, zapálení pro věc a stavovská čest. Valná většina z nás investuje do své elektrárny
kapitál, který se nedá finančně vyčíslit, v podobě vlastní urputné práce, technického umu a
schopnosti, z mála a téměř nemožného svojí pílí vytvořit trvalou hodnotu.
Část tezí novely zákona by však znamenala trest za toto úsilí, které je snad ještě
celospolečensky ceněné a v historii zařadilo náš národ mezi nejvyspělejší společnosti
civilizovaného světa.
Většina provozovatelů malých vodních elektráren se ztotožňuje se snahou MPO a ERÚ,
nějakým způsobem vyřešit fotovoltaický problém. Bylo by však absurdní, aby důsledkem
řešení byla likvidace využívání vodní energie v České republice. Tímto obdobím jsme si
prošli v dobách raného budování socialismu a následky napravujeme dosud.
Jsem pevně přesvědčen, že není záměrem MPO likvidovat mve. Vždyť jsou to zdroje čisté,
stabilní a predikovatelné elektřiny, jímž dnes přísluší průměrná cena za kilowatthodinu cca
2,60 Kč a jejich výroba je spotřebována odběrateli v jejich blízkém okolí, bez nutnosti
nákladného přenosu a distribuce.
Pevně doufám, že avizovaná novela retroaktivně nezmění podmínky, na základě kterých se
náš obor vyvíjel a na nichž založil svoji budoucnost. Jako Svaz podnikatelů pro využití
energetických zdrojů, který sdružuje na 400 provozovatelů mve jsme připraveni s Vámi
spolupracovat na tvorbě legislativy a uvítáme možnost osobního projednání výše zmíněné
problematiky s Vašimi pracovníky.
S pozdravem Robert Turinský
mluvčí SPVEZ pro jižní Čechy
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Minimální zůstatkové průtoky v tocích
Minimální zůstatkové průtoky jsou jednou z podmínek, jež musíme při provozování MVE
dodržovat. Od roku 1998 je jejich stanovování upraveno Metodickým pokynem
tzv."Mrázkova metoda". Při vzniku velké novely Vodního zákona byly snahy, ze strany
Ministerstva životního prostředí, tuto metodu brutálně znásilnit v náš neprospěch. Velkým
úsilím SPVEZ se podařilo do této novely včlenit ustanovení, které dává pravomoc stanovit
minimální zůstatkové průtoky pouze vládě a to v podobě jejího nařízení. Je takto velmi
významně eliminován vliv různých zájmových skupin, např. Aopk, Rybářský svaz a pod.
Vláda si pro své nařízení nechala zpracovat metodiku stanovení mzp. Tento úkol byl zadán
Výzkumnému ústavu vodohospodářskému v Praze. Náš svaz byl zpracovatelem přizván ke
konzultaci předběžného znění metodiky.
Jednání jsme se zúčastnili ve složení J. Vrba, S. Bernášek, R. Turinský.
Navržený materiál vychází z hodnoty Qm 330 denní vody dané lokality. Tuto hodnotu
výpočtový vzorec umocňuje exponentem 0,85 a následně násobí koeficientem 0,6 až 1.
Podstatou tohoto výpočtu je zohlednit velikost daného toku v místě odběru (exponent) a
odtokové poměry daného povodí (koeficient, stanovený pro dané povodí v závislosti na dotaci
toku z podzemních vod. Jsou určeny čtyři pro území celé ČR.)
Takto koncipovaný metodický postup byl odeslán na Ministerstvo životního prostředí k
dalšímu zpracování. V dohledné době bude svolána pracovní schůzka zástupců Mžp.,
Výzkumného ústavu vodohospodářského, SPVEZ a Povodí, kde si vzájemně vyjasníme
připomínky k materiálu.
Nařízení vlády ke stanovení minimálních zůstatkových průtoků se týká pouze nových
vodoprávních povolení. Novela Vodního zákona však umožňuje aplikovat toto nařízení i na
stávající vodoprávní povolení. Cesta vede přes Plány oblastí povodí. V současné době probíhá
příprava tvorby Národního plánu povodí, což je nadřazená forma plánu, závazná pro celou
ČR. Již jsme zahájili jednání s zúčastněnými Krajskými úřady, kde požadujeme zařazení
SPVEZ do pracovní skupiny, která tuto přípravu provádí. Snažíme se zajistit, aby se institut
minimálních zůstatkových průtoků do Plánů oblastí povodí nedostal. Jednání na Krajském
úřadě Plzeňského kraje jsme se zúčastnili ve složení S. Bernášek, J. Studnička, R. Turinský.
Robert Turinský
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ZÁKON
ze dne … 2013,
kterým se mění zákon č.165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve
znění zákona č. 407/2012 Sb., se mění takto:
1.

V § 1 odst. 1 písm. e) se slova “na úhradu nákladů spojených s podporou” a slova “a
poskytnutí dotace operátorovi trhu na úhradu těchto nákladů” zrušují a čárka za slovy
“decentrální výroby elektřiny” se nahrazuje slovem “a”.

2.

V § 28 odstavce 1 a 2 znějí:

“(1) Náklady na podporu elektřiny jsou hrazeny prostřednictvím operátora trhu z
finančních prostředků, které tvoří složku ceny za přenos elektřiny a ceny za distribuci
elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny, a dále dotací na úhradu části ceny
elektřiny pro zákazníky z prostředků státního rozpočtu. Provozní podpora tepla je hrazena
prostřednictvím operátora trhu pouze z dotace na úhradu části ceny tepla pro konečné
spotřebitele z prostředků státního rozpočtu. Operátor trhu má právo na úhradu nákladů na
podporu elektřiny a provozní podporu tepla.
„(2) Vláda stanoví nařízením limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na
úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a části ceny tepla pro konečné spotřebitele, a to do
31. října kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, pro který Úřad stanoví ceny
za přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny.”
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3.

V § 28 odst. 4 se slova “výrobcům elektřiny z podporovaných zdrojů a výrobcům tepla
z podporovaných výroben tepla” nahrazují slovy “podle § 9 odst. 3, § 13 odst. 2 a § 26
odst. 6”.

4.

V § 28 odst. 6 se slova “na základě vyúčtování podpory elektřiny a tepla podle odstavce
1” zrušují a za slovo “dotace” se vkládají slova “na úhradu části ceny elektřiny pro
zákazníky a části ceny tepla pro konečné spotřebitele”.

5.

§ 29 zní:
“§ 29
Poskytnutí dotace

Dotaci na úhradu nákladů části ceny elektřiny pro zákazníky a části ceny tepla pro
konečné spotřebitele podle § 28 poskytuje ministerstvo operátorovi trhu od počátku
kalendářního roku vždy k 25. dni kalendářního měsíce, ve výši jedné dvanáctiny částky
uvedené k tomuto účelu v rozpočtové kapitole ministerstva na příslušný kalendářní rok.”
Čl. II
Přechodné ustanovení
Ministerstvo poskytne operátorovi trhu první dvanáctinu částky uvedené k tomuto účelu
v rozpočtové kapitole ministerstva na příslušný kalendářní rok podle § 29 zákona č. 165/2012
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v měsíci následujícím po
uplynutí kalendářního čtvrtletí, za které mu náleží dotace podle § 29 odst. 1 zákona č.
165/2012 Sb., ve znění zákona č. 407/2012 Sb.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
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Důvodová zpráva
I.

Obecná část

Zhodnocení platné právní úpravy
Dotace ze státního rozpočtu je jednou ze složek financování podpory elektřiny z
podporovaných zdrojů a jediný zdroj financování provozní podpory tepla. Dosavadní právní
úprava naráží na limity stávajícího ustanovení § 29 zákona, které stanoví čtvrtletní frekvenci
pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu Ministerstvem průmyslu a obchodu (ministerstvo)
operátorovi trhu. Tento časový rozvrh poskytování dotace ze státního rozpočtu dále zvyšuje
náklady na podporu obnovitelných zdrojů energie, což vyplývá z potřeby zajištovat finanční
prostředky pro výplatu provozní podpory elektřiny a tepla, kterou je povinen ze zákona
v daných termínech operátor trhu vyplatit, a proto se navrhuje výplata s měsíční frekvencí.
Potřebná výše prostředků pro výplatu podpory v termínech daných současným zákonem není
z hlediska časového zcela kryta z příjmů, které jsou na podporu elektřiny určeny - tedy
z úhrady části ceny elektřiny za přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny na krytí
nákladů spojených s podporou elektřiny a dotací ze státního rozpočtu.
Z uvedeného důvodu je pro zajištění plnění všech zákonných povinností potřeba, aby
operátor trhu (který procesně zajištuje výplatu podpory) překlenul úvěrem uvedené časové
období, kdy není shoda mezi výší nákladů na podporu elektřiny z OZE vyplacené výrobcům
elektřiny z OZE a výší výnosů sloužících na úhradu podpory elektřiny z OZE, z důvodu
nedostatku finančních prostředků v řádu mld. Kč. Dosavadní výpočty ukazují, že úvěrová
služba operátorovi trhu, jejíž náklady by musely být následně započteny do nákladů na
podporu elektřiny z OZE, by činila cca 80 až 100 mil. Kč.
Současná právní úprava (§ 29) přímo stanovuje požadavek podání žádosti o poskytnutí dotace
ze strany operátora trhu. Tato obecně závazná procedura je již obsažena v jiném právním
předpise (zákon o rozpočtových pravidlech), a proto se v zákoně č. 165/2012 Sb., jeví jako
nadbytečná, přičemž bude vždy zřejmé, jaká částka bude operátorovi trhu poskytována a
zákon jednoznačně stanoví termíny jejího uvolňování k 25. dni každého kalendářního měsíce,
a to ve výši jedné dvanáctiny částky stanovené na tyto účely.
Principy nové právní úpravy
Nová právní úprava zjednodušuje a zlevňuje celý systém transferu prostředků ze státního
rozpočtu operátorovi trhu a to ze čtvrtletní frekvence na frekvenci měsíční.
Dále se administrativně zjednodušuje celý systém transferu příslušné státní dotace, který je
nastaven přímo v zákoně. Důvodem je skutečnost, že výše částky i frekvence transferu je dána
tímto předloženým návrhem zákonem.
Posledním bodem úpravy je potom formální principiální upřesnění názvu a účelu dotace ze
státního rozpočtu, která je jednou ze složek financování podpory elektřiny z podporovaných
zdrojů

Nároky na státní rozpočet, rozpočty krajů a obcí
Návrh zákona nemá dopady na státní rozpočet, ani na rozpočty krajů a obcí.
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Soulad s ústavním pořádkem ČR a s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy ČR
Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem i s mezinárodními smlouvami, které jsou
součástí právního řádu České republiky.
Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s návrhem zákona v
prvém čtení
Vzhledem k tomu, že předložený návrh zákona řeší urgentní záležitost týkající se
frekvence finančních toků mezi ministerstvem a operátorem trhu, protože dosavadní časový
rozvrh poskytování dotace ze státního rozpočtu zvyšuje náklady na podporu obnovitelných
zdrojů energie, což vyplývá z potřeby zajištovat finanční prostředky pro výplatu provozní
podpory elektřiny a tepla, kterou je povinen ze zákona v daných termínech operátor trhu
vyplatit s tím, že potřebná výše prostředků pro výplatu podpory v termínech daných
současným zákonem není z hlediska časového zcela kryta z příjmů, které jsou na podporu
elektřiny určeny - tedy z úhrady části ceny elektřiny za přenos elektřiny a ceny za distribuci
elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny a dotací ze státního rozpočtu, se
navrhuje, aby s návrhem zákona na základě § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké
sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, vyslovila Poslanecká sněmovna Parlamentu České
republiky souhlas již v prvém čtení.

II. Zvláštní část
K Čl. I
K bodu 1- legislativně technická změna související s úpravou v bodě 5.
K bodu 2- odstavec 1 shrnuje zdroje podpory elektřiny a tepla v České republice a
odstavec 2 upravuje zmocnění k vydání nařízení vlády ve smyslu změny provedené v bodě 1.
K bodu 3 – legislativně technická změna související s úpravou v bodě 5.
K bodu 4 - legislativně technická změna související s úpravou v bodě 5.
K bodu 5 – cílem této úpravy je změna frekvence a způsobu transferu dotace na
úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a části ceny tepla pro konečné spotřebitele. Rozdíl
spočívá zejména ve stanovení měsíční frekvence pro převod dotace z rozpočtové kapitoly
MPO operátorovi trhu.
K Čl. II - přechodné ustanovení reaguje na skutečnost, že první měsíční částka může
být vyplacena po ukončení čtvrtletí, v němž se uskutečnila výplata podle dosavadní právní
úpravy.
K Čl. III – navrhuje se účinnost v co možná nejkratším termínu vzhledem k potřebě
urychleného toku finančních prostředků pro tyto účely.

V Praze dne 17. ledna 2013
František Sivera v.r.
Aleše Rádla v.r.
Jana Bureše v.r.
Milana Urbana v.r.
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Františka Laudáta v.r.
Jana Husáka v.r.
Karla Šidla v.r.
Pavla Hojdy v.r.
Cyrila Zapletala v.r.
Jiřího Rusnoka v.r.
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52/2

9. funk ní období

52/2
USNESENÍ
Výboru pro územní rozvoj, ve ejnou správu
a životní prost edí
!. 29 ze dne 13. b ezna 2013

PARLAMENT ESKÉ REPUBLIKY
SENÁT
9. FUNK NÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VE!EJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROST!EDÍ
29. USNESENÍ
z 7. sch ze konané dne 13. b!ezna 2013
k návrhu zákona o n kterých opat!eních ke zvýšení transparentnosti akciových
spole"ností a o zm n dalších zákon#
Senátní tisk ". 52
V návaznosti na usnesení výboru ". 27 z 6. sch ze konané dne 7. b!ezna 2013 a po rozprav#
VÝBOR
I.

doporu"uje
Senátu Parlamentu $R schválit projednávaný návrh
pozm $ovacích návrh#, které tvo!í p!ílohu tohoto usnesení;

zákona

ve zn ní

II.

ur"uje
zpravodajem výboru pro jednání na sch zi Senátu Parlamentu $R senátora Ivo
Bárka;

III.

pov !uje
p!edsedu výboru senátora Ivo Bárka, aby p!edložil toto usnesení p!edsedovi Senátu
Parlamentu $R.

Martin Tesa!ík v. r.
místop!edseda výboru

Ivo Bárek v. r.
zpravodaj výboru

Petr Vícha v. r.
ov#!ovatel výboru

P!íloha k Usnesení VUZP ". 29 ze dne 13. b!ezna 2013
Pozm $ovací návrh
k návrhu zákona o n kterých opat!eních ke zvýšení transparentnosti akciových
spole"ností a o zm n dalších zákon#
Senátní tisk ". 52

1. Za "ást "tvrtou doplnit novou "ást pátou, která zní:
„%ÁST PÁTÁ
§ 12
Zm na zákona o ve!ejných zakázkách
Zákon ". 137/2006 Sb., o ve!ejných zakázkách, ve zn#ní zákona ". 110/2007 Sb., zákona
". 296/2007 Sb., zákona ". 76/2008 Sb., zákona ". 124/2008 Sb., zákona ". 110/2009 Sb.,
zákona ". 41/2009 Sb., zákona ". 417/2009 Sb., zákona ". 179/2010 Sb. ("ást), zákona
". 227/2009 Sb., zákona ". 179/2010 Sb., zákona ". 423/2010 Sb., zákona ". 73/2011 Sb.,
zákona ". 258/2011 Sb., zákona ". 367/2011 Sb., zákona ". 420/2011 Sb., zákona ".
458/2011 Sb., zákona ". 1/2012 Sb., zákona ". 55/2012 Sb., zákona ". 55/2012 Sb. ("ást) a
zákona ". 67/2012 Sb., se m#ní takto:
1. V § 51 odst. 4 písm. a) se slova „základního kvalifika"ního p!edpokladu podle § 53 odst. 1
písm. j)“ nahrazují slovy „základních kvalifika"ních p!edpoklad podle § 53 odst. 1 písm. j) a
l)“.
2.

V § 53 odst. 1 se dopl%uje nové písmeno l), které zní:

„l) „který, má-li formu akciové spole"nosti se sídlem v $eské republice, má vydány výlu"n#
zaknihované akcie.“.
3.

V § 53 odst. 2 se dopl%uje nové písmeno e), které v"etn# poznámky pod "arou

85)

zní:

„e) výpisem z obchodního rejst!íku, dodavatele, smlouvou dodavatele s centrálním
depozitá!em cenných papír podle zvláštního zákona85) nebo potvrzením centrálního depozitá!e
cenných papír o tom, že celý základní kapitál je rozd#len na zaknihované akcie85).
_____________________
85)

§ 111 zákona ". 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.“.

4. V § 68 odst. 3 písm. b) zní:
„b) je-li uchaze" zahrani"ním dodavatelem, který má právní formu obdobnou akciové
spole"nosti, potvrzení p!íslušné zahrani"ní osoby vedoucí evidenci zaknihovaných investi"ních
nástroj o vedení evidence všech emisí akcií uchaze"e, vyhotovené ve lh t# pro podání
nabídek, nebo nemá-li uchaze" veškeré akcie vedeny v takové evidenci investi"ních nástroj
t!etí osobou, "estné prohlášení uchaze"e o tom, které osoby jsou vlastníky akcií uchaze"e,
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota p!esahuje 10 % základního kapitálu uchaze"e, s uvedením
informace o tom, zda údaje o velikosti podílu akcioná! vychází z aktuálního seznamu
akcioná! , "estných prohlášení jednotlivých akcioná! "i jiného zdroje, který musí být uveden,
vyhotovené ve lh t# pro podání nabídek“.

5. V § 68 se dopl%uje nový odstavec 5, který zní:
„(5) Prokazuje-li dodavatel kvalifikaci ve smyslu § 51 odst. 4 prost!ednictvím subdodavatele,
který je zahrani"ním dodavatelem, jenž má právní formu obdobnou akciové spole"nosti, je
povinen p!edložit potvrzení p!íslušné zahrani"ní osoby vedoucí evidenci zaknihovaných
investi"ních nástroj o vedení evidence všech emisí akcií subdodavatele, vyhotovené ve lh t#
pro podání nabídek, nebo nemá-li subdodavatel veškeré akcie vedeny v takové evidenci
investi"ních nástroj t!etí osobou, "estné prohlášení subdodavatele o tom, které osoby jsou
vlastníky akcií subdodavatele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota p!esahuje 10 % základního
kapitálu subdodavatele, s uvedením informace o tom, zda údaje o velikosti podílu akcioná!
vychází z aktuálního seznamu akcioná! , "estných prohlášení jednotlivých akcioná! "i jiného
zdroje, který musí být uveden, vyhotovené ve lh t# pro podání nabídek.“.
6. V § 126 písm. c) se za slova „právní forma právnické osoby“ dopl%ují slova „a v p!ípad#
akciové spole"nosti se sídlem v $eské republice, mezinárodní identifika"ní "íslo jím vydaných
zaknihovaných akcií (ISIN)x)“.
§ 13
P!echodná ustanovení
1. Zadávání ve!ejných zakázek, sout#že o návrh a !ízení o p!ezkoumání úkon zadavatele
Ú!adem pro ochranu hospodá!ské sout#že zahájené p!ede dnem nabytí ú"innosti tohoto
zákona se dokon"í podle dosavadních právních p!edpis .
2. V !ízení o p!ezkoumání úkon zadavatele, která byla zahájena po dni nabytí ú"innosti
tohoto zákona a která na zadávání ve!ejných zakázek nebo sout#ž o návrh podle bodu 1
navazují, se postupuje podle dosavadních právních p!edpis .
3. Dodavatel, který je akciovou spole"ností se sídlem v $eské republice, oznámí provozovateli
seznamu kvalifikovaných dodavatel podle § 125 an. mezinárodní identifika"ní "íslo jím
vydaných zaknihovaných akcií (ISIN) do šesti m#síc od ú"innosti tohoto zákona. V p!ípad#
neoznámení údaje podle p!edchozí v#ty platí, že okamžikem uplynutí lh ty podle p!edchozí
v#ty není dodavatel zapsán v seznamu a provozovatel seznamu zahájí !ízení o vyškrtnutí
dodavatele ze seznamu.“
2. Za novou "ást pátou doplnit novou "ást šestou, která zní:
„%ÁST ŠESTÁ
Zm na zákona o podporovaných zdrojích energie
§ 14
Zákon ". 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o zm#n# n#kterých zákon ,
ve zn#ní zákona ". 407/2012 Sb., se m#ní takto:
1. V § 4 odst. 6 písm. b) se te"ka na konci nahrazuje "árkou a dopl%uje se nové písmeno c),
které zní:
„c) vyrobenou výrobcem elekt!iny z obnovitelného zdroje, který, má-li formu akciové
spole"nosti "i právní formu obdobnou akciové spole"nosti, nemá vydány výlu"n# zaknihované
akcie, pop!ípad#, který, je-li zahrani"ní osobou, nep!edloží "estné prohlášení o tom, které
osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota p!esahuje 10% základního
kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z n#hož údaje o velikosti podílu akcioná! vychází.“.
2. V § 5 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) Podpora elekt!iny z druhotných zdroj se nevztahuje na elekt!inu vyrobenou výrobcem
elekt!iny z druhotného zdroje, který, má-li formu akciové spole"nosti "i právní formu obdobnou

akciové spole"nosti, nemá vydány výlu"n# zaknihované akcie,
pop!ípad#, který, je-li
zahrani"ní osobou, nep!edloží "estné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií,
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota p!esahuje 10% základního kapitálu výrobce s uvedením
zdroje, z n#hož údaje o velikosti podílu akcioná! vychází.“.
Dosavadní odstavec 7 se ozna"uje jako odstavec 8.
3. V § 6 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Podpora elekt!iny z vysokoú"inné kombinované výroby elekt!iny a tepla se nevztahuje na
elekt!inu vyrobenou výrobcem elekt!iny, který, má-li formu akciové spole"nosti "i právní formu
obdobnou akciové spole"nosti, nemá vydány výlu"n# zaknihované akcie, pop!ípad#, který, je-li
zahrani"ní osobou, nep!edloží "estné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií,
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota p!esahuje 10% základního kapitálu výrobce s uvedením
zdroje, z n#hož údaje o velikosti podílu akcioná! vychází.“.
Dosavadní odstavec 5 se ozna"uje jako odstavec 6.
5. V § 12 v odstavci 4 se slova „odst. 7“ nahrazují slovy „odst. 8“ a slova „odst. 5“ se nahrazují
slovy „odst. 6“.
6. V § 24 odst. 6 písm. d) se te"ka na konci nahrazuje "árkou a dopl%uje se nové písmeno e),
které zní:
„e) teplo vyrobené výrobcem tepla z obnovitelného zdroje, který, má-li formu akciové
spole"nosti "i právní formu obdobnou akciové spole"nosti, nemá vydány výlu"n# zaknihované
akcie, pop!ípad#, který, je-li zahrani"ní osobou, nep!edloží "estné prohlášení o tom, které
osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota p!esahuje 10% základního
kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z n#hož údaje o velikosti podílu akcioná! vychází.“.
7. V § 25 se dopl%uje nový odstavec 6, který zní:
„(6) Investi"ní podpora tepla se nevtahuje na výrobce tepla z obnovitelného zdroje, který, máli formu akciové spole"nosti "i právní formu obdobnou akciové spole"nosti, nemá vydány
výlu"n# zaknihované akcie, pop!ípad#, který, je-li zahrani"ní osobou, nep!edloží "estné
prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota
p!esahuje 10% základního kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z n#hož údaje o velikosti
podílu akcioná! vychází.“.
8. V § 30 odst. 5 písm. b) se te"ka na konci nahrazuje "árkou a dopl%uje se nové písmeno c),
které zní:
„e) biometan, vyrobený výrobcem biometanu z bioplynu, který, má-li formu akciové
spole"nosti "i právní formu obdobnou akciové spole"nosti, nemá vydány výlu"n# zaknihované
akcie, pop!ípad#, který, je-li zahrani"ní osobou, nep!edloží "estné prohlášení o tom, které
osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota p!esahuje 10% základního
kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z n#hož údaje o velikosti podílu akcioná! vychází.“.
9. V § 37 se dopl%uje nový odstavec 4, který zní :
„(4) Podpora decentrální výroby elekt!iny se neposkytuje tomu výrobci elekt!iny z decentrální
výrobny elekt!iny, který, má-li formu akciové spole"nosti "i právní formu obdobnou akciové
spole"nosti, nemá vydány výlu"n# zaknihované akcie, pop!ípad#, který, je-li zahrani"ní
osobou, nep!edloží "estné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota p!esahuje 10% základního kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z n#hož
údaje o velikosti podílu akcioná! vychází.“.

3. Dosavadní "ást pátou ozna"it jako "ást sedmou, která zní :
„%ÁST SEDMÁ
Ú"innost
§ 15
Tento zákon nabývá ú"innosti t!icátým dnem ode dne jeho vyhlášení, s výjimkou "ásti páté,
která nabývá ú"innosti dne 1. 1. 2014 a s výjimkou "ásti šesté, která nabývá ú"innosti dnem
1. 7. 2014.“.

Poznámky k měření elektřiny ve výrobnách a splatnosti zelených bonusů
Do konce roku 2012 platilo znění vyhlášky č. 82/2011 o měření elektřiny, které
ukládalo povinnost měřit ve výrobnách vyrobenou, spotřebovanou a dodanou elektřinu.
Koncem roku 2012 připravovalo MPO novelu vyhlášky. Návrh novely ukládal výrobcům
měřit spotřebovanou elektřinu měřením stejného typu, jako v předávacím místě t.j. měření
typu B (průběhové s dálkovým přenosem dat t.j. digitální).
Nakonec bylo schváleno znění, které je pro nás velmi příznivé. Vyhláška č. 82/2011 v
platném znění neukládá výrobcům povinnost měřit elektřinu ve výrobně. Jedinou výjimkou
jsou výrobny o instalovaném výkonu do 5 kW včetně. U těchto výroben, které uplatňují
podporu formou ročních zelených bonusů, musí být měřena vyrobená elektřina měřením typu
C a u hodinových zelených bonusů měřením typu B.
V případě, že uplatňujete zelený bonus na elektřinu spotřebovanou ve vlastní spotřebě, musíte
toto množství měřit nebo počítat. Tuto povinnost ukládá zákon č.165/ 2012 sb. (zákon POZE)
odkazem na vyhlášku č.82/2011 sb. . Pro tento případ doporučuji měřit svorkovou výrobu
očištěnou od technologické vlastní spotřeby (celkové množství elektřiny, na které je
uplatňován zelený bonus) a od tohoto celkového množství odečíst elektřinu dodanou do
distribuční soustavy. Zákon ani vyhláška neukládá, jaký typ měření má být pro tento případ
použit. Záleží pouze na výrobci, jaké měření použije. Musí však být pravidelně cejchováno.
Dlouhá doba splatnosti 1/4 částky úhrady za zelené bonusy
Platby od OTE jsou nám propláceny ve dvou částech. 3/4 částky je propláceno se splatností
21 dní od patnáctého kalendářního dne následujícího měsíce. 1/4 částky je proplácena do
konce druhého měsíce následujícího čtvrtletí. V případě lednové platby je částka splatná až
koncem května.
Důvod pro takový postup OTE je následující. OTE získává finanční prostředky od distibutorů,
kteří je účtují konečným spotřebitelům ele. energie jako tzv. příspěvky na podporu OZE a
KVET. A jelikož jsou vybírány průběžně, mohou být výrobcům vypláceny měsíčně.Tyto
příspěvky jsou však stanoveny nízko, s ohledem na konečnou cenu ele. energie pro
spotřebitele a tvoří pouze 3/4 rozpočtu OTE.
1/4 rozpočtu OTE je doplácena ze státního rozpočtu a zde je problém. Stát má na vyplácení
státních peněz svá pravidla (vyplácí čtvrtletně s dvouměsíční lhůtou splatnosti) a tudíž
dochází k výše zmiňovanému zpoždění.
Systém přináší problémy nejenom nám, ale i OTE a proto byl do Poslanecké sněmovny
doručen poslanecký návrh novely zákona č.165/2012 sb. (návrh podaný napříč politickým
spektrem
a
tudíž
průchodný.
Sněmovnou http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=900&CT1=0), který má umožnit
výplatu ze státního rozpočtu měsíčně. Schválením této novely by měli mít celé platby již
měsíční výplatní cyklus.

Robert Turinský
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Stručné poznámky k historii výroby elektřiny v českých zemích.
(3. část – období od roku 1980 do 2012)
V druhé části uveřejněné v Bulletinu č.4/2012 byla popsána historie výroby elektřiny
v českých zemích od roku 1950 do cca konce roku 1980. Vzhledem k náročnosti
popisu období od roku 1980 až do roku 2012 se v této části budeme zabývat pouze
hydroenergetikou. Historie ostatních zdrojů elektřiny bude následovat až v další
(čtvrté) části těchto stručným poznámek.
V oblasti hydroenergetiky se v období po roce 1980 již nové velké vodní elektrárny
nebudovaly. Tehdejší státní orgány se orientovaly na výstavbu velkých
přečerpávacích vodních elektráren (PVE). Pozn.: První přečerpávací elektrárnou
v ČR je PVE Černé Jezero z roku 1930 s instalovaným elektrickým výkonem 1,5 MW.
V letech 1978-1980 byla do plného provozu byla uvedena přečerpávací elektrárna
Dalešice o instalovaném elektrickém výkonu 450 MW. Vodní dílo Dalešice (střední
tok řeky Jihlavy) bylo vybudováno v souvislosti s výstavbou blízké Jaderné elektrárny
Dukovany. Součástí vodního díla je nádrž v Dalešicích s objemem 127 mil. m 3,
vyrovnávací nádrž Mohelno, přečerpávací elektrárna Dalešice a průtočná malá vodní
elektrárna Mohelno. Nádrž je vytvořena sypanou hrází o výšce 100 m. V
přečerpávací vodní elektrárně jsou instalována 4 soustrojí s reverzními Francisovými
turbínami pro spád 90 m. Elektrárna svou výrobou elektřiny ve špičkách a odběrem
energie v době jejího přebytku, má svým výkonem a rychlostí najetí 60 sekund na
plný výkon nezastupitelnou úlohu při regulaci výkonu celostátního energetického
systému i jako okamžitá poruchová rezerva.
PVE Dlouhé Stráně o instalovaném elektrickém výkonu 650 MW (2x325 MW) byla
vybudována v letech 1978 až 1996. V roce 1985 došlo k modernizaci projektu. Do
provozu byla elektrárna uvedena v roce 1996. Leží na Moravě, v katastru obce
Loučná nad Desnou, v okrese Šumperk. Elektrárna má největší reverzní vodní
turbínu v Evropě - 325 MW a největší spád v České republice - 510,7 m. Elektrárna
je řešena jako podzemní dílo. Obě soustrojí jsou umístěna v podzemí, v kaverně o
rozměrech 87,5 x 25,5 x 50 m.
V letech 1992-1996 proběhla výstavba nové, moderní PVE Štěchovice II náhradou
za zastaralou PVE z roku 1947. Nová PVE využívá původní horní nádrž na Homoli
(spád 220 m, obsah 500 tis. m 3) a z velké části i ocelové přivaděče (Ø potrubí 1,7-2,0
m, délka 590 m). Původní dvě soustrojí o výkonu 21 MW byla nahrazena jedním, s
reverzní Francisovou turbínou z ČKD Blansko s oběžným kolem o průměru 2,2 m, s
hltností 24 m 3/s a s generátorem o el. výkonu 45 MW. Soustrojí je umístěno v zhruba
45 m hluboké podzemní strojovně. Pozn.: Akumulační vodní elektrárna Štěchovice I
(22,5 MW) byla vybudována jako součást vltavské kaskády v letech 1943-1944.
Přehledně:
Název

Pi (MW)

Výroba el. btto v roce .2011 (MWh)

Využití Pi (h/r)

Dlouhé Stráně I
Dalešice
Štěchovice II
Černé Jezero 1
Celkem PVE

650
450
45
1,5
1 146,5

403 504
273 867
23 492
66
700 929

620,8
608,6
522,0
44,0
611,4
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Nutno poznamenat, že výroba elektřina v PVE se nezapočítává do výroby elektřiny
z obnovitelných zdrojů energie. Energeticky jde o ztrátovou výrobu vzhledem ke
ztrátě přečerpáváním ve výši cca 25%.
Mezi roky 1980 až 1990 byla prakticky utlumena až na výjimky i výstavba MVE.
Avšak počátkem osmdesátých let však došlo k určitému uvolnění výstavby pouze
nejmenších MVE do roční výroby max. 200 tis.kWh/r vč. osvobození od daně
z příjmů obyvatelstva na 10 let. To odpovídalo pouze MVE do výkonu cca 35 kW.
V důsledků politických změn po roce 1990 došlo k úplnému uvolnění soukromého
podnikání i v oblasti malých vodních elektráren. Byla zrušeno omezení výroby
elektřiny hranicí 200 000 kWh/rok a soukromí podnikatelé mohli obnovovat a budovat
MVE bez administrativních omezení, týkajících se instalovaného výkonu nebo o výše
roční výroby elektřiny. Došlo k postupné privatizaci části MVE dosud spravovaných
státními organizacemi (ČEZ, rozvodné distribuční podniky) a k postupné obnově
zrušených MVE. Dále se začaly soukromými podnikatelskými subjekty budovat i
nové MVE ve vhodných lokalitách.
Zásadním impulzem k dalšímu rozvoji MVE po změně politického uspořádání
v našem státě v roce 1989 byla nová energetická legislativa (energetický zákon
č.458/2000 Sb.) a návazně i zákon o vodách (vodní zákon č.254/2001 Sb.).
Následoval zákon o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů (zákon
č.180/2005 Sb.) a doprovodná prováděcí legislativa vč. provozní podpory (výkupní
ceny elektřiny z OZE).
Z větších elektráren charakteru MVE (nad 1,0 MW) vybudovaných (případně
rekonstruovaných) v období 1980 až 2010 lze uvést:
vodní dílo
Štvanice
(rekonstrukce)
Modřany
Hněvkovice
Kořensko
Obříství
Libčice

typ vodní
elektrárny
průtočná
jezová
průtočná
jezová
akumulační
průtočná
jezová
průtočná
jezová
průtočná
jezová

Slezská Harta

akumulační

Mohelno
(rekonstrukce)
Les Království
(rekonstrukce)

průtočná
jezová
průtočná
přehradová
průtočná
jezová
průtočná
jezová

Vraňany
LovosicePíšťany I

tok

uvedení
do
provozu

počet
soustrojí
(MW)

Vltava

1987

3 x 1,89

Vltava

1989

3 x 0,55

Vltava

1992

2 x 4,8

Kaplan
přímoproudý
Kaplan

Vltava

1992

2 x 1,9

Kaplan

Labe

1995

2 x 1,68

Vltava

1998

2 x 2,39

Moravice

1998

Jihlava

1999

Labe

2005

2 x 1,105

Vltava

2006

2 x 1,25

Labe

2010

2 x 1,47
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1 x 2,75
1 x 0,3
1 x 1,2
1 x 0,56

typ turbiny

Kaplan

Kaplan
přímoproudý
Kaplan
přímoproudý
Francis
Kaplan
Francis
Francis
hozinontální
Kaplan
přímoproudý
Kaplan

Instal.
výkon
celkem
5,67 MW
1,65 MW
9,6 MW
3,8 MW
3,36 MW
4,78 MW
3,05 MW
1,76 MW
2,21 MW
2,5 MW
2,93 MW

V těchto letech se tedy zvýšil instalovaný elektrický výkon malých vodních elektráren
nad 1,0 MW (vč.rekonstruovaných) o cca 41,0 MW a pod 1,0 MW o cca 62,0 MW.
V roce 2011 instalovaný elektrický výkon všech MVE již dosáhl téměř 300 MW.
Po ukončení privatizace MVE v letech po roce 1990 začala éra obnovy starých
elektráren (často u zrušených mlýnů) a výstavba nových zdrojů na vhodných
lokalitách. Významnou roli sehrála i investiční podpora nových i rekonstruovaných
elektráren (dotační programy MPO zajišťované býv. Českou energetickou agenturou
a nyní Operační programy využívající strukturální fondy EU) a samozřejmě i provozní
podpora formou výkupních cen elektřiny (Cenová rozhodnutí ERÚ).
Lze konstatovat, že se rozvíjel především segment MVE ve výkonovém rozmezí do
1,0 MWe. Těchto MVE je provozováno již 1420.
Do roku 2011 bylo v ČR provozováno:
Název

počet výroben
(ks)

MVE (do 1,0 MW)
MVE (1,0 – 10,0 MW)
Σ MVE
VE (> 10,0 MW)
VE celkem (bez PVE)

1420
47
1467
11
1478

Pi
(MW)
142,2
154,7
296,9
752,7
1 049,6

Výroba el. btto v roce .2011
(MWh/r)
396 997
497 618
894 615
1 068 539
1 963 154,0

Využití Pi
(h/r)
2 792
3 217
3 013
1 420
1 870

Pozn.: Údaje částečně převzaty ze zprávy MPO „Obnovitelné zdroje energie v roce
2011“
V roce 2011 tuzemská spotřeba elektřiny (brutto) byla 70 516 541 MWh/r (podíl VE
tedy byl 2,78%, v tom MVE 1,27%). Instalovaný elektrický výkon všech zdrojů v ČR
byl 20 250 MW (podíl VE tedy byl 5,18%, v tom MVE 1,47%).
Za poznámku stojí, že využití instalovaného výkonu MVE se pohybuje podle lokality
a vodného roku mezi 3000 h/r až více než 4000 h/r. Využití instalovaného výkonu
všech zdrojů v ČR vč. velkých klasických fosilních elektráren bylo 3482 h/r (70,52
TWhr/20,25 GWe). Z toho lze dovodit, že MVE jsou spíše stabilizujícím prvkem naší
elektrizační soustavy a zlepšují napěťové poměry v sítích vč. snižování jejich ztrát
(jsou často v koncových bodech sítí).
MVE jsou převážně budovány jako jezové (příjezdové) nebo derivační. V ČR dnes
pracuje více než 10 větších výrobců vodních turbin pro MVE (většinou typu Kaplan,
často v přímoproudém provedení, Bánki, pouze při větších spádech i Pelton).
Začínají se objevovat i projekty na levné šnekové turbiny.
Energetická účinnost nových vodních turbin již dosahuje v optimu cca 90%.
Elektrárny jsou běžně jsou vybaveny řídícím systémem s dostatečně kapacitním
procesorem zajišťujícím optimalizaci a bezobslužný provoz pouze s občasným
dohledem.
Bohužel další rozvoj MVE bude opět v dalším období zásadně utlumen nebo zcela
znemožněn. To plyne ze současně zaváděných zcela nesmyslných omezení i pro
MVE (administrativní překážky, výkupní ceny, dotační tituly) s odkazem na
mimořádný nárůst výkonu fotovoltaických elektráren, s čímž malá hydroenergetika
nemá ani vzdáleně nic společného. Příčiny potlačování rozvoje MVE jsou zcela jiné.
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Stále zůstává nedořešena otázka tzv. Strategické koncepce rozvoje malých vodních
elektráren s.p. Povodí, která blokuje od srpna 2008 nová vodoprávní řízení až na
výjimky. V této věci se Svaz několikrát obrátil dopisy na ministry zemědělství,
naposled v červenci 2012 bez úspěchu.
Dalším závažným problémem je připojování nových MVE k elektrovodné síti. I přes
předběžný souhlas příslušných distribučních energetických společností s připojením
elektrárny se v konečné fázi přípravy či již realizace stavby investor často setká se
striktním odmítnutím s odvoláním na vyčerpanou kapacitu zařízení distribuční
soustavy vzhledem k časovému odstupu od původního předběžného souhlasu (při
tom jde o výrobní zdroj, který příslušnou kapacitu distribučního uzlu sítě spíše
odlehčuje a snižuje ztráty sítí). Pak vynaložené náklady investora jsou ztraceny vč.
příslibu dotace z programu OPPI a úvěrového bankovního krytí. Navíc samozřejmě je
zmařena možnost využít hydroenergetický potenciál v dané lokalitě.
Samozřejmě tím zdaleka problémy investora s povolením novostavby nebo
rekonstrukce MVE a s jejím uvedením do provozu zdaleka nekončí. Pokud však již
investor překonal i všechny další překážky a elektrárnu buduje s termínem uvedení
do provozu po 1.1.2013 a získá příslib na podporu (dotaci) na její stavbu z OPPI, pak
se dočkal dalšího překvapení, s kterým nemohl počítat. Podle Cenového rozhodnutí
ERÚ č.4/2012 z 26.11.2012 bude výše provozní podpory (výkupní ceny a zelené
bonusy) při nevratné investiční podpoře (dotaci) ve výši 20 - 30% snížena o 14%.
Tím veškeré ekonomické propočty a i sjednané bankovní úvěry na nové elektrárny
jsou zcela nereálné. Řada staveb se dostane do ztrátového pásma. Toto opatření se
sice vztahuje na vodní, větrné, geotermální a fotovoltaické elektrárny, avšak
v případě MVE je zcela chybné (MVE nejsou destabilizujícím prvkem v naší
elektrizační soustavě, spíše naopak).
V posledních letech je tedy vytvářen tvrdý administrativní a ekonomický tlak na
znemožnění a omezení využití zbývajícího hydroenergetického potenciálu v ČR
zřejmě ve prospěch tzv. velké klasické energetiky.
Ing. Jan Bouška
30.1.2013
___________________________________________________________________
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Ing. Svatopluk Bernášek – Stavidlo
dle dohody posílám další alternativní technický příspěvek do bulletinu. Jedná se o
náhradu dolní, většinou nejvíce namáhané části stavidla nerezovým uzavřeným
profilem.
k jeho tvorbě mě donutila skutečnost, že na pohled povrchově zcela dobré stavidlo z
jedlových fošen tloušťky 10 cm se bez jakéhokoliv zvukového varování s velikým
rachotem provalilo krátce poté, co jsme kašnu náhodou opustili. Jak se ukázalo, i přes
oboustranně dobrý povrch bylo uvnitř rozsáhle napadeno tzv. dřevomorkou.
Tato částečná náhrada je vhodná zejména tam, kde je stavidlo částečně zakryto
podlahou, ochozem či něčím podobným a je blízko hladiny v nevětraném v trvale vlhkém
prostředí. V mém případě v tomto prostředí i dobré modřínové dřevo vydrželo pouhých
cca 14 let. Pro ilustraci uvádím, že zbytek stavidla, který je nad podlahou v suchém
větraném prostředí je dobrý.
Technicky stavidlo hradí prostor o šířce 2,7 m, hrazená výška je 2,4 m. Nerezový
uzavřený profil z plechu tloušťky 3 mm je dlouhý 2700 mm, široký 100 mm a vysoký
245 mm. Při zkoušce průhybu po realizaci při plné výši hladiny před stavidlem a
prázdné kašně nejspodnější (a tedy nejnamáhanější profil) nevykazoval ocelovým
pravítkem měřitelný průhyb. Segmenty stavidla (havarovaná část stavidla byla z
pevnostních i montážních důvodů rozdělena na čtyři části) vyrobila firma konstruktpol
kolegy elektrárníka Ryneše z Horšovského Týna.
Svaťa Bernášek
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KOVOVÝROBA KREJČÍ
Výroba a rekonstrukce technologického zařízení pro MVE a zakázková kovovýroba.
Česle, hrabačky, stavidla, savky, spirály, ventilátory aj.
Kontakt: Petr Krejčí - 607 991 579
Martin Krejčí - 608 338 195
Email: Kovokrejci@email.cz
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