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Vážení členové SPVEZ
Dovolte, abychom Vám přinesli pravidelnou shrnující informaci o činnosti SPVEZ a jeho
vedení za uplynulé období, doplněnou o další informace z našeho oboru.
Podzim loňského roku byl poznamenán nejenom v politické situaci předčasnými
parlamentními volbami a ukončením činnosti přechodné vlády. Tento stav měl samozřejmě
závažný vliv i na naši činnost. V předchozím období se podařilo našim zástupcům navázat
řadu užitečných kontaktů na vysokých místech státní správy (ministerstvo zemědělství,
ministerstvo průmyslu a obchodu, OTE, ERU …). Díky tomu se nám podařilo kvalifikovaně
připomínkovat přijatou novelu zákona o podporovaných zdrojích v průběhu jejího
legislativního procesu a významně přispět ke konečnému přijatému znění.
V důsledku předčasných voleb a dění okolo nastal zákonitě útlum většiny slibně se
rozvíjejících aktivit. Na tento stav nyní, po jmenování nové vlády, se vedení SPVEZ snaží
navázat a pokračovat v zapojení se do řešení témat, která jsou pro existenci naší činnosti
určující. Jedná se aktuálně hlavně o již připravovanou další novelu zákona o POZE,
Energetického zákona a o komplex otázek okolo přípravy plánů Povodí, jejichž
prostřednictvím je snaha některých vlivových skupin vrátit opět do hry otázku revize
stanovování minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích. Nejenom vzhledem
k personálním změnám, způsobených vlivem instalace nové vlády, je nyní aktuálně na pořadu
také důležitá otázka znovuobnovení kontaktů a představení naší organizace odpovědným
lidem ve vedení příslušných resortů.
V důsledku výše uvedeného, vedení Svazu na svém zasedání 14. 11. 2013 hodnotilo
situaci po volbách, personální situaci v poslanecké sněmovně, zvláště hodnotilo stav, kteří
poslanci, s nimiž jsme v minulém období spolupracovali v legislativním procesu, opět zasedli
v nové sněmovně a příslušných výborech.
Vedení svazu dále hodnotilo aktuální situaci se stavem členské základny SPVEZ.
Zasedání vedení SPVEZ se zúčastnil jako host pan Petr Havel – poradce ministra
zemědělství Tomana pro otázky vodního hospodářství. Byla konzultována otázka případného
zrušení nařízení, na základě kterého podniky Povodí neumožňují zájemcům o stavbu MVE
uzavřít smlouvy k nakládání s dotčenými pozemky státu či jejich odkoupení. Na zasedání
zaznělo, že není žádný relevantní důvod, proč toto nařízení nezrušit.
Předseda SPVEZ JUDr. Jiří Vrba odeslal ministru Tomanovi (tak jako řadě předchozích
ministrů) list se žádostí o zrušení tohoto nařízení. Bohužel, do skončení funkčního období
přechodné vlády se tak nestalo.
Na zasedání vedení SPVEZ 14. 11. 2013 bylo rozhodnuto o změně sídla SPVEZ
z ekonomických a provozních důvodů, kdy za nižší částku získá Svaz vhodnější kancelářské
prostory.
Závěr roku 2013 byl, tak jako každoročně, vyplněn uzavíráním smluv s distributory, pro
dodávku elektřiny vyrobené v MVE. Vedení SPVEZ předložilo svým členům ke zvážení
oficiální nabídky vybraných a oslovených klíčových distributorů.
Dalším důležitým úkonem všech provozovatelů MVE v závěru uplynulého roku byla
obnova certifikátů PostSignum, za účelem dalšího bezproblémového příjmu podpory z OTE.
Zasedání vedení Svazu 9. 1. 2014 se neslo ve znamení seznamování s návrhem novely
Energetického zákona a zákona o POZE a s předloženou důvodovou zprávou předkladatele,
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tedy Ministerstva průmyslu a obchodu (důvodovou zprávu uveřejňujeme dále
v bulletinu).Součástí připravovaných změn je i řešení problematiky garancí původu vyrobené
elektřiny z OZE. Kolega Jiří Studnička následně zjišťoval v blízkém zahraničí, jak to tam řeší
– viz sdělení dále.
Toto zasedání Svazu opět potvrdilo důležitost a nezbytnost trvalého angažování odborníka
– právníka ve vedení Svazu, tak, jak se to prostřednictvím JUDr Vrby daří naplňovat.
Průběžné monitorování neustálých legislativních změn a příprava kvalitních, vysoce
odborných podkladů a návrhů k zaujetí stanovisek pro přípravu společného dalšího postupu
elektrárníků jsou a musí být i nadále stěžejním bodem činnosti SPVEZ.
Zasedání Svazu 4. 3. 2014 se konalo v nových prostorách v Holešovicích. Hlavním bodem
jednání byla příprava letošní valné hromady Svazu, schválení příslušných podkladů a návrhu
kandidátů za vedení Svazu na příslušné volené funkce (viz usnesení ze zasedání) .
Pozvánka na valnou hromadu a příslušné materiály nejsou součástí tohoto bulletinu, tyto
budou členům zaslány samostatně, v souladu se stanovami SPVEZ.
Vážení kolegové, již teď vás srdečně zveme k účasti na nadcházející valné hromadě
našeho Svazu, přijďte spolurozhodnout o dalším směřování naší organizace.
Redakční rada bulletinu.

ZMĚNA SÍDLA SPVEZ
Nová adresa:
Argentinská 38/286
170 00 Praha 7 - Holešovice
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Zápis ze schůze vedení SPVEZ
ze dne 4. 3. 2014
Přítomni:
JUDr. Jiří Vrba, Ing. Svatopluk Bernášek, Antonín Vochta, Jiří Berkovský, Milan Mašek,
Pavel Štípský, Jiří Studnička, Robert Turinský, Ing. Jiří Jehnička, Vlastimil Josef, Miroslav
Veselovský, Martin Galásek.
Schůze vedení SPVEZ je usnášeníschopná.
Nepřítomni:
Mgr. Jiří Tomaschko, Anna Rymešová
Hosté:
Ing. Petr Knížek, Ing. Jiří Bouška – členové dozorčí rady

Program schůze vedení SPVEZ:
1. Příprava valné hromady SPVEZ
2. Dopad nového Občanského zákoníku na stanovy SPVEZ
3. Přijetí nových členů SPVEZ
4. Změna webových stránek SPVEZ
5. Iniciativa „Nový koncept obnovitelných zdrojů v ČR“.
6. Diskuze k aktuální situaci v oboru MVE, zkvalitnění vedení evidence členů SPVEZ.

USNESENÍ
ze schůze vedení SPVEZ ze dne 4. 3. 2014
Vedení SPVEZ:
1. Schvaluje termín a místo konání Valné hromady SPVEZ na sobotu 26. 4. 2014 do sídla
Svazu českých a moravských bytových družstev, Podolská 401/50, Praha 4 – Podolí.
2. Schvaluje návrh programu valné hromady SPVEZ.
3. Schvaluje návrh kandidátů do návrhové komise valné hromady SPVEZ: Milana Maška a
Vlastimila Josefa.
4. Schvaluje návrh kandidáta na předsedu volební komise valné hromady SPVEZ: Pavla
Šmice.
5. Schvaluje návrh kandidáta na řídícího valné hromady SPVEZ: Roberta Turinského.
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6. Pověřuje předsedu a místopředsedu SPVEZ, JUDr. Jiřího Vrbu a Ing. Svatopluka Bernáška,
vypracováním zprávy o činnosti SPVEZ za uplynulé období a jejím přednesením na valné
hromadě SPVEZ.
7. Pověřuje předsedu SPVEZ JUDr. Jiřího Vrbu přednesením zprávy o plnění rozpočtu a
návrhu rozpočtu na další období na valné hromadě SPVEZ.
8. Schvaluje kandidáta na funkci předsedy SPVEZ: JUDr. Jiřího Vrbu.
9. Schvaluje kandidáta na funkci místopředsedy SPVEZ: Roberta Turinského.
10. Schvaluje kandidáty do funkce členů dozorčí rady: Ing. Petra Knížka, Ing. Jana Boušku a
Pavla Šmice.
11. Schvaluje kandidáty do funkce mluvčích SPVEZ: Ing. Svatopluka Bernáška, Antonína
Vochtu, Jiřího Berkovského, Pavla Štípského, Jiřího Studničku, Milana Maška, Miroslava
Veselovského, Ing. Jiřího Jehničku, Vlastimila Josefa, Martina Galáska, Annu Rymešovou.
12. Schvaluje změnu na novou verzi webových stránek SPVEZ dle návrhu webmastera Ing.
Vopičky.
13. Bere na vědomí informaci předsedy JUDr. Vrby o nutnosti uvedení stanov SPVEZ do
souladu s novým Občanským zákoníkem před uplynutím příslušného přechodného období.
14. Schvaluje přijetí nových členů SPVEZ: Radka Dykasta, Jana Jakaba, Karla Krůse.
15. Bere na vědomí ukončení členství Blahoslava Dykasta – z důvodu ukončení činnosti.
16. Bere na vědomí vznik iniciativy – pracovní skupiny „Nový koncept obnovitelných zdrojů
v ČR“ a schvaluje případnou účast zástupců SPVEZ v odborných komisích této iniciativy.

Hlasování o usnesení: PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE: - 0.
Usnesení bylo přijato.

V Praze 4. 3. 2014

Zapsal: Pavel Štípský
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Zpráva Jiřího Studničky – garance původu vyrobené elektřiny
v Rakousku a Německu
Zdravím všechny,
jak jsem slíbil, že se ozvu až budu mít nějaké informace ohledně garance původu elektřiny,
tak tak činím. Telefonoval jsem před 14 dny s panem předsedou hornorakouského svazu
malovodařů - panem Wagnerem ohledně dotazů na praxi s dokládáním garance původu v
Rakousku. Slíbil, že se mi na mojí emailovou adresu ozve jakýsi pan Mayer, který je znalý
legislativy.Předběžně mě informoval, že touto cestou,tzn. cestou zajištění a následného
finančního zvýhodnění garance původu elektřiny z mve, chtěli také kdysi jíti, ale nedopadlo
to. Více mi k tomu měl napsat zmiňovaný pan Mayer. Bohužel ani na písemnou e-mailovou
urgenci se mi do dnešního dne z Rakouska neozvali.
Po týdnu co jsem oslovil pana Wagnera,jsem písemně požádal německý svaz
obnovitelných zdrojů ( něco jako je u nás Komora OZE ), který má sídlo v Berlíně.Bude to již
týden a žádná odpověď. Je možné, že mají dovolené či jiný důvod.
Jako třetí pokus jsem včera písemně oslovil inženýrskou společnost pro vodní energii se
stejným dotazem ohledně praxe s garancí původu vyrobené elektřiny z mve v Německu. Dnes
jsem obdržel písemnou odpověď jednatele výše jmenované společnosti od pana Dipl. Ing.
Svena Richtera, který píše:
V Německu je elektřina z mve hrazena dle zákona o obnovitelných zdrojích ( EEG 2012 ).
Původ elektřiny se nemusí zvlášť dokládat, původ elektřiny dokládá provozovatel sítě.
Pan Richter dále píše, že je schválený znalec pro ochranu přírody v oblasti vodního
hospodářství pro celou EU. Nabízí, že pokud bychom chtěli, může vystavit oficiálně garanci
původu elektřiny z našich mve. Myslím,že pokud bude třeba, budeme stejně muset podstoupit
ony záruky u OTE.Jde jen o to, že ani hornorakouský svaz ani německý svaz pro OZE nemají
potřebu sdělovat jakékoliv informace. Alespoň takový dojem mám po 2 týdenním čekání na
odpověď. Toliko má informace ohledně garance záruky elektřiny v Německu a Rakousku.
Pokud by se ještě někdo ozval,dám samozřejmě vědět.Musím říci,že mě docela pan Wagner
zklamal, zažil jsem ho v roce 2005 jako vedoucího zájezdu po rakouských mve a zdál se mi
takový lidový. Je pravda, že ještě nebyl předsedou hornorakouského svazu. Možná mu
křivdím, uvidíme.
Zdravím Jirka Studnička

Zdravím všechny,
včera jsem oslovil dolnorakouský svaz malovodařů a ejhle dneska jsem obdržel vyčerpávající
odpověď, jak to mají kolegové s garancí původu vyrobené elektřiny v Rakousku.Píše mi pan
předseda - pan Taubinger, na kterého jsem dotazy odeslal:
Také my v Rakousku jsme povinni dokládat našemu odběrateli původ vyrobené elektřiny. Je
to důležité především u každé elektřiny, na kterou je vytvořen tarif výkupu ( mve, které byly
za posledních 10 let rekonstruovány nebo byly postaveny nově ). Ale také při prodeji na volný
trh u starých mve je garance původu důležitá pro obchodníka s elektřinou. Bez garance
původu elektřiny je tato elektřina o něco málo méně hodnotná. Hodnota garance původu
elektřiny v Rakousku má na volném trhu dle našich zkušeností cenu cca 0,2-1,00 Euro/1
MWh.
Pro garanci původu je vytvořena oficiální datová banka regulátora, kde jsou evidovány
všechny mve. Ze zákona jsou všichni správci sítě povinni měsíčně na tuto datovou banku
předat - nahlásit data výroby jednotlivých mve.( děje se elektronicky ) S těmito daty se
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vydávají 1x měsíčně záruky původu vyrobené elektřiny. Potom se může každý výrobce provozovatel mve se svým heslem přihlásit u svého odběratele nebo zmocní třetí osobu, která
mu automaticky vše vyřídí.( vše funguje převodem přes účet )
Bližší informace naleznou výrobci na stránkách regulátora - oddělení záruk původu.
Tolik z Rakouska, včera jsem psal také na Bavorský svaz do Mnichova, jestli se ozvou,dám
vědět. Pokud se nepletu, obdobný systém se chystá i u nás, takže nás toto asi nemine.
Jirka Studnička

-8-

Důvodová zpráva k navrhované novele Energetického zákona a zákona o POZE
1. OBECNÁ ČÁST
I. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA
A. Důvod předložení
A.1) Název
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve
znění pozdějších předpisů a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
A.2) Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, rizik spojených s nečinností
Důvodem připravené novely energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích
energie je upřesnění postupu a osob, které účtují a hradí cenu na úhradu nákladů spojených s
podporou elektřiny.
Systém finančních toků související s účtováním a hrazením nákladů spojených s podporou
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a
elektřiny z druhotných zdrojů v rámci regulované ceny elektřiny je nastavený následovně:
* Zákazník hradí v ceně elektřiny náklady na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů
energie, podporu elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a podporu elektřiny z
druhotných zdrojů svému obchodníkovi s elektřinou nebo výrobci elektřiny, který mu
regulovanou část ceny elektřiny účtuje.
* Obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny hradí náklady na podporu elektřiny z
obnovitelných zdrojů energie, podporu elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a
podporu elektřiny z druhotných zdrojů provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli
distribuční soustavy, který mu regulovanou část ceny elektřiny účtuje.
* Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy hradí náklady na
podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, podporu elektřiny z kombinované výroby
elektřiny a tepla a podporu elektřiny z druhotných zdrojů operátorovi trhu, který mu
regulovanou část ceny elektřiny účtuje.
* Operátor trhu hradí výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů, výrobci elektřiny
kombinované výroby elektřiny a tepla a výrobci elektřiny z druhotných zdrojů přímo zelený
bonus a povinně vykupujícímu obchodníkovi s elektřinou hradí operátor trhu rozdíl mezi tržní
cenou elektřiny a výkupní cenou stanovenou Energetickým regulačním úřadem v cenovém
rozhodnutí.
V roce 2012 byl schválen zákon č. 310/2013 Sb., který měnil zákon č. 165/2012 Sb., o
podporovaných zdrojích energie. Jedním z bodů novely zákona byla úprava celého ustanovení
§ 28, kde byl zpřesněn subjekt, který hradí cenu na úhradu nákladů spojených s podporou
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elektřiny. Další úprava v novele zákona spočívala v tom, že náklady na podporu elektřiny z
obnovitelných zdrojů, elektřiny z druhotných zdrojů a elektřiny z vysokoúčinné kombinované
výroby elektřiny a tepla byly vyčleněny z ceny za přenos elektřiny a ceny za distribuci
elektřiny do zvláštní kategorie regulované ceny, a to do ceny na úhradu nákladů spojených s
podporou elektřiny. Do nabytí účinnosti zákona č. 310/2013 Sb. byly tedy náklady na
podporu elektřiny z podporovaných zdrojů součástí regulované ceny za přenos elektřiny a
ceny za distribuci elektřiny.
K oddělení nákladu na podporu elektřiny do zvláštní regulované ceny elektřiny došlo z
několika důvodů:
a) služba spočívající v dodávce podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů není poskytována
přímo distributorem, ale podobně jako systémové služby má samostatný charakter a je
samostatně regulována Energetickým regulačním úřadem
b) obdobně jako systémové služby v elektroenergetice se neúčtuje pouze za elektřinu
dopravenou prostřednictvím přenosové soustavy a distribučních soustav, ale za veškerou
elektřinu spotřebovanou v ES ČR (dle vymezení uvedeného v zákoně).
Na Ministerstvo průmyslu a obchodu, Energetický regulační úřad a Ministerstvo financí se
obrátili někteří obchodníci s elektřinou se zásadní pochybností, zda existuje jejich povinnost
vybírat od zákazníků cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny.
Proto Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) provedlo rozbor
jednotlivých ustanovení právních předpisů vztahujících se k hrazení a účtování ceny na
úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny v souvislosti se zákonem č. 165/2012 Sb., o
podporovaných zdrojích energie, ve znění zákona č. 310/2013 Sb.
Z uvedeného rozboru a některých dalších právních stanovisek vyplynulo, že existuje určité
riziko právní jistoty související s hrazením a účtováním ceny na úhradu nákladů spojených s
podporou elektřiny obchodníky s elektřinou od svých zákazníků.
Rizika z právně nejistého stavu jsou následující:
a) Existuje vysoké riziko, že popsanou právní nejistotu využijí obchodníci s elektřinou ke
konkurenčnímu boji a budou existovat takoví obchodníci s elektřinou, kteří nebudou vybírat
na cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny.
b) Obchodníci s elektřinou, kteří by nevybírali od svých zákazníků cenu na úhradu nákladů
spojených s podporou elektřiny (která je součástí konečné ceny elektřiny) by získali
konkurenční výhodu pro své zákazníky právě sníženou výši konečné ceny elektřiny. (Pro rok
2014 bude výše ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny činit 495 Kč/MWh).
c) Pokud by nebyla cena na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny účtována
zákazníkům žádným obchodníkem s elektřinou, pak by takový stav mohl znamenat finanční
deficit operátora trhu (společnosti OTE, a.s.) až 30 mld. Kč. Existuje proto riziko, že se
společnost OTE a.s. z důvodu výše uvedeného se může dostat během krátké doby (v
extrémním případě
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týdnů) do platební neschopnosti. V takovém případě by pravděpodobně došlo ke zhroucení
trhu s elektřinou a plynem v České republice, jelikož operátor trhu by nemohl vykonávat
činnosti, které jsou nutné pro zajištění fungování celého energetického trhu
(elektroenergetiku, plynárenství i teplárenství).
O problematice účtování a hrazení ceny na úhrady nákladů spojených s podporou elektřiny
byla informována také vláda ČR, která usnesením č. 1002 ze dne 18. prosince 2013 uložila
ministru průmyslu a obchodu vypracovat a vládě předložit návrh novely zákona č. 458/2000
Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a návrh novely zákona
č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, odstraňující nepřesnosti v účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů
spojených s podporou elektřiny.
A.3) Novela energetického zákona a novela zákona o podporovaných zdrojích energie
Z důvodu uvedených výše je proto navrhováno novelizovat energetický zákon a zákon o
podporovaných zdrojích energie v těchto bodech:
a) energetický zákon
* Doplněna povinnost pro držitele licence vyúčtovávat cenu na úhradu nákladů spojených s
podporou elektřiny podle zákona o podporovaných zdrojích energie,
* Doplněna do kompetencí Energetického regulačního úřadu, že reguluje také cenu na úhradu
nákladů spojených s podporou elektřiny podle zákona o podporovaných zdrojích energie,
* Doplněna povinnost pro operátora trhu zrušit na žádost provozovatele distribuční soustavy
přiřazení odpovědnosti za odchylku obchodníka s elektřinou
* Doplněno právo výrobce elektřiny omezit, přerušit nebo ukončit dodávku elektřiny svým
zákazníkům při opakovaném neuhrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou
elektřiny, která není uhrazena ani po upozornění,
* Doplněna povinnost pro výrobce elektřiny uhradit obchodníkovi s elektřinou přímo nebo
prostřednictvím zákazníka systémové služby odpovídající objemu elektřiny vyrobené ve
vlastní výrobě a spotřebované účastníkem trhu s elektřinou,
* Doplněno právo provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribuční soustavy
omezit nebo přerušit dodávku elektřiny účastníkům trhu s elektřinou při opakovaném
neuhrazení cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny (to platí i pro dodávku
elektřiny z výroben, přeshraniční výměnu elektřiny a dovoz elektřiny ze zahraničí nebo vývoz
elektřiny do zahraničí),
* Doplněno právo provozovatele distribuční soustavy požádat operátora trhu o zrušení
přiřazení odpovědnosti za odchylku obchodníka s elektřinou pro odběrná místa zákazníků, se
kterými má uzavřenou smlouvu o sdružených službách dodávku elektřiny v případě, že
obchodník s elektřinou opakovaně neuhradí provozovateli distribuční soustavy cenu na
úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny,
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* Doplněna povinnost pro provozovatele distribuční soustavy na základě žádosti obchodníka s
elektřinou nebo výrobce elektřiny při opakovaném neuhrazení ceny na
úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny přerušit dodávku elektřiny,
* Doplněno právo obchodníka s elektřinou ukončit nebo přerušit dodávku elektřiny
zákazníkům při opakovaném neuhrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou
elektřiny,
* Doplněny povinné náležitosti smlouvy o distribuci elektřiny uzavřené s obchodníkem s
elektřinou, kdy uvedená smlouva musí obsahovat výčet odběrných míst všech zákazníků s
nimiž má obchodník s elektřinou uzavřenou smlouvu,
* Upřesněno zmocňovací ustanovení pro Energetický regulační úřad pro vyhlášku o
pravidlech trhu s elektřinou a pravidlech trhu s plynem o rozsah činností operátora trhu a
způsobu a termínu účtování a úhrad ceny za činnosti operátora trhu jednotlivými účastníky
trhu s elektřinou a trhu s plynem.
b) zákon o podporovaných zdrojích energie
* Doplněn základní pojem, který definuje provozovatele lokální distribuční soustavy, který
dále „vystupuje“ v doplňovaných ustanoveních novely zákona o podporovaných zdrojích
energie, týkající se hrazení ceny na úhrady nákladů spojených s podporou elektřiny,
* Upraveno odkaz na prováděcí právní předpis řešící způsob a termíny účtování ceny na
úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny operátorem trhu a hrazení této ceny mezi
operátorem trhu a provozovatele přenosové soustavy a provozovatelem regionální distribuční
soustavy,
* Doplněno ustanovení, jaký účastník trhu s elektřinou (obchodník s elektřinou, výrobce
elektřiny, provozovatel přenosové soustavy a provozovatel distribuční soustavy) účtuje cenu
na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny s odkazem na prováděcí právní předpis
stanovující způsob a termíny účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s
podporou elektřiny,
* Upraveno ustanovení, kdo hradí cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a
za jaké množství elektřiny. Jedná se o hrazení uvedené ceny
* zákazníkem obchodníkovi s elektřinou nebo výrobci elektřiny nebo provozovateli
přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy,
* výrobcem elektřiny provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční
soustavy,
* provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy obchodníkovi
s elektřinou nebo výrobci elektřiny
* Doplněna povinnost pro obchodníka s elektřinou nebo výrobce elektřiny hradit
provozovateli distribuční soustavy cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny v
případě, že tuto cenu hradí zákazník obchodníkovi s elektřinou nebo výrobci elektřiny,
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* Doplněna povinnost pro provozovatele lokální distribuční soustavy hradit provozovateli
regionální distribuční soustavy cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny v
případě, že tuto cenu hradí účastník trhu s elektřinou provozovateli lokální distribuční
soustavy,
* Upraveno zmocňovací ustanovení pro Energetický regulační úřad pro prováděcí předpis
stanovující způsob a termíny účtování ceny na úhradu nákladů spojených s podporou
elektřiny operátorem trhu a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny
mezi operátorem trhu a provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem regionální
distribuční soustavy.
A.3) Účinek navrhovaných změn
Navrhovaná opatření povedou k jednoznačnému odstranění v současné době existujícího
právně nejistého stavu účtování a hrazení ceny na úhrady nákladů spojených s podporou
elektřiny, který by v případě nečinnosti a neodstranění právní nejednoznačnosti mohl v
krajním důsledku vést až ke zhroucení celého trhu s elektřinou a plynem v České republice,
jelikož největší riziko je spojeno s nevybíráním ceny na úhradu nákladů spojených s podporou
elektřiny od zákazníků. Vznikl by tak finanční deficit operátora trhu (společnosti OTE, a.s.)
ve výši až 30 mld. Kč a následné riziko, že se společnost OTE a.s. z důvodu negativní
finanční situace (bude nad rámec řešení její možností) může dostat během krátké doby do
platební neschopnosti. Operátor trhu by nemohl vykonávat činnost podle energetického
zákona, které jsou nutné pro fungování celého energetického trhu v ČR.
B. Návrh variant řešení
* Varianta 1 („nulová varianta“)
Tzv. nulová varianta je přestavovaná neprovedením novely zákona č. 458/2000 Sb. a
neprovedení novely zákona č. 165/2012 Sb.
* Varianta 2 (provedení novely zákona č. 458/2000 Sb. a novely zákona č. 165/2012 Sb.)
C. Dotčené subjekty
Dotčenými subjekty jsou všichni účastníci trhu s elektřinou.
D. Vyhodnocení nákladů a přínosů
* Identifikace nákladů a přínosů všech variant
Varianta 1 neprovedením navrhovaných změn bude i nadále existovat právně nejistý stav
účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny, který by v případě
nečinnosti a neodstranění právní nejednoznačnosti mohl v krajním důsledku vést až ke
zhroucení celého trhu s elektřinou a plynem v České republice. Vznikl by tak finanční deficit
operátora trhu (společnosti OTE, a.s.) ve výši až 30 mld. Kč a následné riziko, že se
společnost OTE a.s. z důvodu negativní finanční situace (bude nad rámec řešení její možností)
může dostat během krátké doby do platební neschopnosti. Operátor trhu by nemohl vykonávat
činnosti, které jsou nutné pro zajištění fungování celého energetického trhu v ČR.
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Varianta 2 Tato varianta odstraňuje právně nejistý stav účtování a hrazení ceny na úhradu
nákladů spojených s podporou elektřiny, který by v případě nečinnosti a neodstranění právní
nejednoznačnosti mohl v krajním důsledku vést až ke zhroucení celého trhu s elektřinou a
plynem v České republice.
E. Konzultace
Přípravu zákona konzultovalo MPO především s Energetickým regulačním úřadem,
operátorem trhu a s příslušnými regulovanými subjekty včetně provozovatelů distribučních
soustav. K uvedenému návrhu zákona proběhlo několik konstruktivních společných jednání a
schůzek.
F. Návrh řešení
* Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení
Na základě zhodnocení identifikovaných nákladů a přínosů variant řešení se doporučuje
varianta 2.
Varianta 1 by nevedla k dosažení sledovaného cíle, kterým odstranění právně nejistého stavu
účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny, který by v případě
nečinnosti a neodstranění právní nejednoznačnosti mohl v krajním důsledku vést až ke
zhroucení celého trhu s elektřinou a plynem v České republice.
* Implementace a vynucování
Orgánem odpovědným za provedení zákona, kterým se mění energetický zákon a zákon o
podporovaných zdrojích energie je ministerstvo a Energetický regulační úřad.
* Přezkum účinnosti
Přezkum účinnosti zákona, kterým se mění energetický zákon a zákon o podporovaných
zdrojích energie bude příslušet ministerstvu. Ministerstvo je ústředním orgán státní správy pro
oblast energetiky.
G. Kontakty a prohlášení o schválení RIA:
Závěrečnou zprávu RIA zpracoval a kontaktní osobou pro případné připomínky a dotazy je:
Jméno a příjmení: Ing. Ladislav Havel, Mgr. Jana Srbová, Ing. Pavel Jirásek
odbor elektroenergetiky
Ministerstvo průmyslu a obchodu
kontakt: havel@mpo.cz, srbovaj@mpo.cz, jirasek@mpo.cz
H. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, s
mezinárodními smlouvami a s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů
Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie
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Navrhovaná právní úprava je v souladu s čl. 41 odst. 2 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České
republiky, podle kterého má vláda právo zákonodárné iniciativy a také v souladu s § 24
zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky.
Navrhovaná právní úprava je rovněž v souladu s Listinou základních práv a svobod,
vyhlášenou usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního
pořádku České republiky (dále jen "Listina"), a to jmenovitě s následujícími ustanoveními:
* ustanovení čl. 2 odst. 3 Listiny, podle kterého každý může činit, co není zákonem zakázáno,
a nikdo nemůže být nucen činit, co zákon neukládá;
* ustanovení čl. 4 odst. 1 Listiny, podle kterého mohou být ukládány povinnosti toliko na
základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod;
* ustanovení čl. 26 odst. 1 Listiny, podle kterého má každý právo na svobodnou volbu
povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost,
přičemž zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo
činností.
Z hlediska mezinárodních závazků se na tuto oblast vztahuje Smlouva o přistoupení České
republiky k Evropské unii.
Předkládaný návrh novely zákona není v rozporu s právem Evropské unie a neohrožuje proces
notifikace schématu podpory obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a
druhotných zdrojů.
I. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k rovnosti mužů a žen a dopadů na
životní prostředí, dopadů na specifické skupiny obyvatel, dopadů na zákaz diskriminace a
dopadů na ochranu osobních údajů
Návrh novely zákona je z hlediska principů rovnosti mužů a žen zcela neutrální. Návrh ani
jakýmkoli jiným způsobem neporušuje zákaz diskriminace. Návrh novely zákona nezakládá
žádné sociální dopady, vč. dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně
slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. Návrh nemá dopad na ochranu
soukromí a osobních údajů.
J. Zhodnocení dopadů na státní rozpočet a rozpočty obcí
Návrh zákona nepředpokládá dopad na veřejné rozpočty.
K. Zhodnocení korupčních rizik
Návrh zákona nepředpokládá zvýšené korupční riziko. Naopak tím, že návrh zákona
zpřesňuje celý systém účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou
elektřiny mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou a odstraňuje se možný stav, kdy
někteří obchodníci s elektřinou by vybírali od svých zákazníků tuto cenu a někteří obchodníci
s elektřinou pro získání konkurenční výhody snížením konečné ceně elektřiny by tuto cenu od
svých zákazníků nevybírali, se korupční riziko eliminuje.
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L. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s návrhem zákona v
prvém čtení
Vzhledem k tomu, že návrh zákona odstraňuje potenciální možné riziko zhroucení celého
energetického trhu v České republice s dopadem na celou ekonomiku České republiky a
všechny její obyvatele – navrhuje se, aby s návrhem zákona na základě § 90 odst. 2 zákona o
jednacím řádu Poslanecké sněmovny, vyslovila Poslanecká sněmovna Parlamentu České
republiky souhlas již v prvém čtení.
2. ZVLÁŠTNÍ ČÁST
ČÁST PRVNÍ
Část první zákona se zabývá novelou zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů
1. (§ 11 odst. 1 písm. f))
* Doplněna povinnost pro držitele licence vyúčtovávat cenu na úhradu nákladů spojených s
podporou elektřiny podle zákona o podporovaných zdrojích energie.
2. (§ 17 odst. 11)
* Upřesněna kompetence Energetického regulačního úřadu regulovat cenu na úhradu nákladů
spojených s podporou elektřiny podle zákona o podporovaných zdrojích energie.
3. (§ 20a odst. 4 písm. cc))
* Doplněna povinnost pro operátora trhu zrušit na žádost provozovatele distribuční soustavy
přiřazení odpovědnosti za odchylku obchodníka s elektřinou. Cílem tohoto opatření je
zabránit obchodníkovi s elektřinou v neplacení nákladů spojených s podporou elektřiny
provozovateli distribuční soustavy, který tyto prostředky hradí operátorovi trhu pod hrozbou
omezení obchodování s elektřinou. Operátor trhu poskytuje výrobcům elektřiny z
obnovitelných zdrojů, z kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů podporu
podle zákona o podporovaných zdrojích energie.
4. (§ 23 odst. 1 písm. e))
* Doplněno právo výrobce elektřiny omezit, přerušit nebo ukončit dodávku elektřiny svým
zákazníkům při prokázaném opakovaném neuhrazení ceny na úhradu nákladů spojených s
podporou elektřiny, která není uhrazena ani po upozornění.
5. (§ 23 odst. 2 písm. k))
* Doplněna povinnost pro výrobce elektřiny uhradit obchodníkovi s elektřinou přímo nebo
prostřednictvím zákazníka systémové služby odpovídající objemu elektřiny vyrobené ve
vlastní výrobě a spotřebované účastníkem trhu s elektřinou.
6 a 7. (§ 24 odst. 3 písm. c) bod 11 a písm. d) bod 12)
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* Doplněno právo provozovatele přenosové soustavy omezit nebo přerušit dodávku elektřiny
účastníkům trhu s elektřinou při prokázaném opakovaném neuhrazení ceny na úhradu nákladů
spojených s podporou elektřiny.
8 a 9. (§ 25 odst. 3 písm. c) bod 10 a písm. d) bod 12)
* Doplněno právo provozovatele distribuční soustavy omezit nebo přerušit dodávku elektřiny
účastníkům trhu s elektřinou při prokázaném opakovaném neuhrazení ceny na úhradu nákladů
spojených s podporou elektřiny.
10. (§ 25 odst. 3 písm. i))
* Doplněno právo provozovatele distribuční soustavy požádat operátora trhu o zrušení
přiřazení odpovědnosti za odchylku obchodníka s elektřinou pro odběrná místa zákazníků na
území provozovatele distribuční soustavy, se kterými má uzavřenou smlouvu o sdružených
službách dodávky elektřiny v případě, že obchodník s elektřinou opakovaně neuhradil
provozovateli distribuční soustavy cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny.
Toto opatření má zajistit tok finančních prostředků od obchodníka s elektřinou, který má se
zákazníkem uzavřenou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny k provozovateli
distribuční soustavy s nímž má obchodních s elektřinou uzavřenou rámcovou smlouvu o
distribuci elektřiny. Tyto finanční prostředky, které účtuje obchodníkovi s elektřinou
provozovatel distribuční soustavy předává na základě vyúčtování tento provozovatel
distribuční soustavy operátorovi trhu, který vyplácí podporu podle zákona o podporovaných
zdrojích energie. Toto ustanovení souvisí s ustanovením v bodě 3.
11. (§ 25 odst. 10 písm. b))
* Doplněna povinnost pro provozovatele distribuční soustavy na základě žádosti obchodníka s
elektřinou nebo výrobce elektřiny při prokázaném opakovaném neuhrazení ceny na úhradu
nákladů spojených s podporou elektřiny přerušit dodávku elektřiny.
12. (§ 30 odst. 1 písm. d))
* Doplněno právo obchodníka s elektřinou ukončit nebo přerušit dodávku elektřiny
zákazníkům při prokázaném opakovaném neuhrazení ceny na úhradu nákladů spojených s
podporou elektřiny.
13. (§ 50 odst. 6)
* Doplněny povinné náležitosti smlouvy o distribuci elektřiny uzavřené mezi provozovatele
distribuční soustavy a obchodníkem s elektřinou, kdy uvedená smlouva musí obsahovat výčet
odběrných míst všech zákazníků s nimiž má obchodník s elektřinou uzavřenou smlouvu o
sdružených službách dodávky elektřiny a to na vymezeném území příslušného provozovatele
distribuční soustavy.
14 a 15. (§ 98a odst. 2 písm. h) bod 12 a písm. i) bod 12)
* Upřesněno zmocňovací ustanovení pro Energetický regulační úřad, týkající se vyhlášky o
pravidlech trhu s elektřinou a pravidlech trhu s plynem.
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ČÁST DRUHÁ
Část druhá zákona se zabývá novelou zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích
energie
1. (§ 2 písm. y))
* Doplněn základní pojem, který definuje provozovatele lokální distribuční soustavy, který
dále používá v doplňovaných ustanoveních novely zákona o podporovaných zdrojích energie,
týkající se hrazení ceny na úhrady nákladů spojených s podporou elektřiny.
2 a 3. (§ 13 odst. 1)
* Upravuje se odkaz na prováděcí právní předpis řešící způsob a termíny účtování ceny na
úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny operátorem trhu a hrazení této ceny mezi
operátorem trhu a provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem regionální
distribuční soustavy. Účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou
elektřiny se prakticky provádí do dvou fázích. Nejprve se účtuje a hradí mezi operátorem trhu
a provozovatelem regionální distribuční soustavy nebo provozovatelem přenosové soustavy
cena na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny na základě předběžného množství
podporované elektřiny. Ve druhé fázi se provádí zaúčtování a úhrada na základě konečného
naměřeného množství elektřiny.
4. (§ 28 odst. 4)
* Doplněno ustanovení, který účastník trhu s elektřinou (obchodník s elektřinou, výrobce
elektřiny, provozovatel přenosové soustavy a provozovatel distribuční soustavy) účtuje cenu
na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny s odkazem na prováděcí právní předpis
stanovující způsob a termíny účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s
podporou elektřiny. Prováděcí právní předpis bude reflektovat právní jednání mezi osobami
uvedenými v ustanoveních § 28 odst. 5, 6 a 7.
5 a 6. (§ 28 odst. 5, odst. 6 a odst. 7)
* Upraveno ustanovení, kdo, komu a za jaké množství elektřiny hradí cenu na úhradu nákladů
spojených s podporou elektřiny.
7. (§ 28 odst. 8)
* Legislativní technická změna související s body 2 a 3.
8. (§ 53 odst. 2 písm. o)
* Upraveno zmocňovací ustanovení pro Energetický regulační úřad související s body 2 a 3.
ČÁST TŘETÍ
Účinnost
Účinnost zákona je navržena dnem jeho vyhlášení
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Připravujeme seminář k budování a provozu MVE.
Připravujeme, tak, jako každý rok, seminář k budování a provozu MVE. Vzhledem
k množícím se četným dotazům, kdy, kde a o čem bude letošní seminář, zveřejňujeme
základní informaci o místě a datu konání semináře a okruhy témat, kterými se letošní seminář
bude zabývat.

Termín konání semináře MVE 2014: 27. – 29. 6. 2014

Místo konání semináře MVE 2014: Hotel Kořínek, Kořenov v Jizerských horách.
(www.hotelkorinek.cz)

Okruhy témat a připravovaný program semináře MVE 2014
Fenomén Černá Nisa.
Příklad obnovy historického vodního díla v bývalé textilní továrně – vzorový způsob
možného řešení.
Prohlídka jiného historického vodního díla v bývalé textilní továrně – před zahájením obnovy.
Použití nových technologií a materiálů ve strojírenství v oblasti MVE.
Exkurze na MVE v okolí.
Návštěva muzea vodní energetiky

Dále připravujeme doprovodný kulturní a sportovní program pro partnerky a děti účastníků
semináře (např. návštěva muzea hraček).
Srdečně zveme všechny příznivce MVE k účasti na odborném semináři k budování a
provozu MVE 2014.
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Malá hrabačka - jednoduché a vtipné řešení k "domácí" elektrárně
Jako základ zařízení je použita je teleskopická hydraulická ruka na kontajtery od fy. PESCI.
Práce a čas spojený s úpravou konstrukce hydraulické ruky byl v režii kolegy elektrárníka.
Hrabačka je v provozu prvním rokem u elektrárníka na řece Střele u Kralovic. Nahradila již
vysloužilé, všem jistě dobře známé "bolavé" řešení s řetězy ve vodě. Pro úplnost : podobná
tvořivost, ale z ramene polského zemního stroje OSTROVEK již byla v bulletinu
publikována. Zveřejněno s laskavým dovolením tvůrce - kolegy elektrárníka.
Hrabačku u kolegy objevil a publikaci zajistil Bernášek Svaťa
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André Citroën
Vážení kolegové,
přečtěte si několik řádek o životě francouzského technika
a průmyslníka André Citroëna. Toto téma se Vám bude zdát
odtažité od vodní energie, avšak není to tak úplně pravda.
V době, kdy se hojně na vodních elektrárnách používaly
mechanické převodovky, v mnohých byla ozubená kola
šípovitého tvaru, které začal jako první v Evropě vyrábět
právě André Citroën. Krásný příklad tohoto ozubení
najdeme například na elektrárně v Albrechticích nad Orlicí,
kterou vzorně restauruje náš kolega pan Ing. Čáp.
Rodina André Citroëna původně pocházela z Nizozemska a jmenovali se Lemmoneovi, neboť
předci obchodovali s citrusovými plody a odtud vzniklo jejich příjmení. Po přestěhování do
Francie si jméno pofrancoužštili na Citroën. V této rodině se v roce 1878 narodil jako
nejmladší z pěti dětí André. Jeho otec místo citrusů začal obchodovat s jinou komoditou, a to
diamanty, avšak dostal se do těžce řešitelných finančních
problémů,
a když bylo malému Andrému 6 let, spáchal sebevraždu.
André měl blízko k technice a toužil vystudovat technické
vědy, avšak jediná možnost v jeho pozici bylo vystudovat
tento obor v armádě, neboť tam o něho bylo nejlépe
postaráno po materiální stránce. Po dvouleté povinné
vojenské službě u dělostřelectva odchází do civilu.
V roce 1900 navštívil svoji sestru, která se provdala za
bankéře v Polsku, a zjistil v jedné slévárně, že odlívají kola
s šípovitým ozubením. Koupil od nich patenty na toto
ozubení, půjčil si peníze a na pařížském předměstí Javel
postavil továrnu a začal vyrábět ozubení, které posléze neslo
jeho jméno – ozubení Citroën. Toto ozubení se používalo ve
mlýnech, na pohon čerpadel a různých strojů
a
našli
bychom
ho
i
na
Titaniku.
V roce
1905
začal
vyrábět
i motory do aut a v tuto dobu odjíždí do USA na studijní cestu, kde se seznamuje s Henry
Fordem a jeho pásovou výrobou. V roce 1913 se André Citroën oženil a v roce 1914
nastupuje jako poručík dělostřelectva francouzské armády. Zjišťuje, že jakost dělostřeleckých
granátů je velice bídná. Nechal se vyreklamovat z armády, přikoupil pozemky přiléhající
k továrně a začal tedy vyrábět dělostřelecké
granáty. V této továrně nakonec zaměstnával
10000 žen a denně vyráběl 35 000
dělostřeleckých nábojnic. Kvalita munice od
firmy Citroën odvrátila porážku Francie
v první světové válce.
V roce 1919, ve stejném roce, kdy byla
vyrobena první Kaplanova turbína, vyjíždí
z továrny první automobil typ A. Z počátku se
vyrábělo 20 kusů denně, v roce 1920 již 100
kusů denně zásluhou právě pásové výroby.
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Vozy Citroën byly vždy technicky pokrokově řešené. Jako první zavedl velkosériovou výrobu
automobilu s motorem vpředu a pohonem předních kol (typ 7CV, později Traction Avant).
Novátorství a technické inovace však vyčerpaly finančně továrnu natolik, že musela být
v roce 1935 prodaná bratrům Michelinům. V témže roce vyčerpaný André Citroën umírá na
rakovinu žaludku. Po válce v roce 1948 jde do výroby nesmrtelný typ 2CV, později
přezdívaný “Kachna“ a v roce 1955 typ DS, čímž se firma zařadila mezi výrobce luxusních
aut. Technické novátorství, které začalo typem DS pokračovalo v dalších typech až do
dnešních dob, kdy jako jedna z mála firem využívá hydropneumatického odpružení. Od roku
1976 je součástí koncernu Peugeot a nyní vyrábí automobily v devíti továrnách, z toho tři ve
Francii, dvě ve Španělsku a po jednom v Itálii, Portugalsku, Slovensku i v českém Kolíně.
Mimo Evropu se vyrábí Citroëny v Argentině, Brazílii a Číně.
Tento koncern, který dnes zaměstnává desetitisíce zaměstnanců, začínal šípovým ozubením
do mlýnů a elektráren a dnes je celosvětově uznávanou značkou. Dvě krokve na masce
automobilu jsou toho připomenutím.
text:
Josef Mojžíš
foto:
www.citroengs.netstranky.cz
www.folkdevilsmc.blogspot.cz/
www.fotopedia.com/

- 24 -

Inzerát
Prodám
Turbínu typ ,,K" přímoproud, Semi kaplan- regulace oběžného kola, hltnost 2600l/s. Průměr
OK 860 mm. Výkon je dle průběhového měření ČEZ 47-49 kW při 2,6m spádu . Výměnu
provádím z důvodu velké hltnosti na naší lokalitu. Cena k jednání 300 tis.Kč včetně
vtokového dílu s uzávěrem a savky. Turbína, savka a vtok jsou opískovány a opatřeny
dvousložkovou barvou na lodě.
tel. 777 267 279- R. Dykast
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