NÁVRH OPATŘENÍ PRO VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY
Větrné elektrárny, ze kterých mohou profitovat obce, občané a farmáři, si zaslouží
provozní podporu
Rozvoj větrné energetiky v řadě zemí v posledních letech jednoznačně ukazuje, že jde o perspektivní
odvětví, které aktuálně předbíhá konkurenci. V roce 2015 připadlo na větrné elektrárny 44 % z nově
instalované elektrárenské kapacity v EU, což znamená suverénně první místo. Vzhledem k aktuální
preferenci nízkouhlíkových zdrojů mají větrné elektrárny velmi slibnou budoucnost. Mezi zdroji s nízkými
emisemi oxidu uhličitého jsou nejlevnější.
V České republice využívání energie větru v posledních letech stagnuje a stojí tak zcela mimo evropský
trend. V roce 2015 nevyrostla v Česku ani jediná větrná turbína. Důvod je zřejmý – v roce 2013 vláda
zastavila provozní podporu pro všechny nové větrné elektrárny - ať ve formě minimálních výkupních cen
nebo zelených bonusů. Větrná energetika je dnes ze všech zdrojů jediná, která podporu nemá (po plošném
zrušení podpor v roce 2013 pro všechny OZE, byla postupně zavedena podpora pro biomasu, bioplyn i
malé fotovoltaiky a vodní elektrárny). Stejně jako ostatní nízkouhlíkové zdroje nemohou zatím větrné
elektrárny bez podpůrných mechanismů konkurovat elektřině vyráběné v uhelných elektrárnách (ty ovšem
za miliardové škody, které způsobují na životním prostředí a zdraví občanů neplatí, pokud by platily,
elektřina z uhlí by znatelně podražila). I v úspěšných zemích jako je Německo, Velká Británie, Dánsko nebo
v poslední době Polsko, závisí rozvoj větrných elektráren na podpůrných mechanismech.
Z provozní podpory by ovšem měli těžit především ti, kdo se na podporované zdroje budou dívat z okna.
Vzhledem k decentralizovanému charakteru výroby elektřiny z větru jsou i modely vlastnictví větrných
elektráren otevřené a vhodné k zapojení občanů, obcí či farmářů. V Německu patří dvě třetiny celkového
instalovaného výkonu všech obnovitelných zdrojů, tedy z gigantických 73 GW, přímo spotřebitelům
vyrobené energie – občanům, obcím, zemědělcům i podnikům. Vlastnictví elektráren ze strany obcí či
družstev je běžné i v Dánsku nebo Velké Británii. Podle návrhu, který předkládá Hnutí DUHA společně s
Komorou obnovitelných zdrojů energie, by se provozní podpora v České republice týkala pouze projektů,
do kterých mohou vstoupit dotčené obce a jejich obyvatelé.
Jak by měla obnovená podpora vypadat?
Návrh na opětovné zavedení provozní podpory pro výrobu elektřiny v nových větrných elektrárnách
spočívá v přiznání hodinového zeleného bonusu. Podmínkou by bylo, že investor nabídne minimálně
třicetiprocentní podíl v projektu dotčeným obcím a občanům. Soukromí investoři mohou stavět větrné
elektrárny, i když podíl na vlastnictví nenabídnou, ale v takovém případě nezískají provozní podporu.
Podrobné nastavení pravidel pro nabídku podílu bude upraveno novelou zákona o podporovaných zdrojích
energie a příslušnými vyhláškami.
Potenciál rozvoje větrné energetiky: horní hranice pro hodnotu instalovaného výkonu a
co lze očekávat do 2020
Při odhadu potenciálu rozvoje větrné energetiky v ČR, který by byl iniciován obnovením provozní podpory
formou hodinového zeleného bonusu pro projekty, v nichž mohou vlastnit obce a občané minimálně 30 %
podílu, vycházíme ze studie Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd z roku 2012 1. Hodnotu uváděnou v
nízkém scénáři, tedy 991 MW, lze při obnovení provozní podpory pokládat za proveditelnou v horizontu
deseti let.
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Pro nejbližší období, do roku 2020, je výstavba nových větrných elektráren zastropována Národním akčním
plánem pro OZE (NAP OZE). Ten předpokládá, že do roku 2020 může v Česku vyrůst – teoreticky –
maximálně dalších asi 300 MW elektráren (tj. zhruba stovka turbín). To je ale s ohledem na omezený počet
připravených projektů, které mají nárok na podporu podle stávající legislativy (a jsou tedy ufinancovatelné),
skoro jistě nedosažitelný stav. S podporou takovéhoto množství elektráren se ale počítá, jsou pro ně
vyčleněny prostředky pro poskytnutí podpory.
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