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Zpráva o činnosti výboru Cechu MVE za rok 2021. 
 

Ke konci roku 2021 bylo v Cechu MVE registrováno 220  členů. To představuje 292 výroben 
MVE o celkovém výkonu 74 MW a roční výrobě 300 GWh elektrické modré energie. Naše výroba 
ušetří vypuštění cca 330 tis.tun CO2 do ovzduší. 

O činnosti a všech krocích výboru Cechu MVE byli členové Cechu průběžně informováni 
především prostřednictvím cechovní emailové komunikace. 

I pro činnost vedení Cechu byly podmínky roku 2021 vzhledem k pokračujícím pandemickým 
opatřením státu stále omezující. Činnost probíhala částečně ve virtuálním prostoru telekonferencí, 
emailových komunikací a podobně. Hlavní však je, že lze konstatovat, že až na výjimky náš obor touto 
pandemií vlastně nijak negativně postižen nebyl. 

Zástupci Cechu MVE se během roku 2021 věnovali především těmto základním problémům 
provozu MVE: 

- Příprava podmínek pro kontroly překompenzace, jinými slovy nalezení cesty k udržení 
stávajících podmínek, nebo podmínek stávajícím se podobajících a to v oblasti provozní 
podpory – její výše i formy. Prakticky celý rok probíhala jednání o rozhodné výši vnitřního 
výnosového procenta (IRR), která bude pro splnění uvedeného cíle rozhodující. Přijatá novela 
zákona o POZE stanoví rozmezí, ve kterém se bude ve svém rozhodování pohybovat vláda. 
Toto rozmezí je pro nás v rámci možností vyhovující. 

- Jednáním se stávajícím obchodníkem silové energie EON dosáhnout na možnost maximálně 
konzervativního modelu tvorby cen pro rok 2022. Tento umožňuje provozovatelům MVE 
realizovat přiměřené meziroční navýšení ceny za silovou energii bez rizika jejího poklesu. 
Zároveň byla s touto nabídkou pro členy Cechu ponechána možnost zvolit jiný způsob 
prodeje. Tak je možnost s přijetím vyššího rizika výsledného propadu ceny dosáhnout i na její 
zvýšení. Po zvážení všech aspektů pak drtivá většina členů Cechu zvolila doporučený 
konzervativní model, kdy je pro výpočet ceny zvoleno stejné rozhodné období, které pro 
výpočet výše ročních zelených bonusů použije ERÚ.    
 

Dále se vedení Cechu soustředilo na podporu Komory OZE ve všech koncepčních krocích 
vedoucích k posílení role OZE v ČR a především k odvrácení všech legislativních hrozeb pro naše 
podnikání. Velmi aktivní přístup KOZE znamenal zásadní obhájení zájmů provozovatelů MVE v rámci 
novely zákona 165/2012 Sb. o POZE. Když při hledání společných stanovisek k novele zákona o POZE 
docházelo k vášnivým sporům v rámci komory – vždy jsme se snažili o vstřícný a uklidňující postup 
daný přesvědčením, že pro obhajobu zájmů provozovatelů MVE je nejlepší, když budeme vliv 
uplatňovat společně jako provozovatelé všech druhů obnovitelných zdrojů energie. 

 
Nekončící aktivitu vytváří zástupci Cechu v komisi pro PPDS. Zde především v souvislosti 

s pokračující decentralizací výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů neustále čelíme snaze 
distribučních společností zpřísňovat podmínky připojení k distribuční soustavě. Často pochopitelná a 
v čase neodvratná snaha však nemůže být realizována na náš účet. Zde je a bude trvalá obrana a 
připravenost k argumentaci stále nutná. 

 
Nakonec asi hlavně díky pandemii neproběhla očekávaná jednání s představiteli ochrany přírody. 

Připravuje se stále kulatý stůl s AOPK (agentura ochrany přírody a krajiny), kde se chceme především 
bránit proti narůstajícím požadavkům na zůstatkové průtoky a rybochody.  



 
Ve spolupráci mezi spolky, které zájmy provozovatelů MVE zastupují, pokračujeme ve spolupráci 

a koordinaci práce s AVOZE reprezentované JUDr. Krušinou a Ing. Motlíkem 
 
Aktuálně jsou pro nás stále nejvážnějšími tématy:  
- dosažení pokud možno přijatelných podmínek pro kontroly překompenzace, 
- udržení stávajících podmínek pro naše podnikání v oblasti vodoprávní,  
- prosazení přijatelného přístupu distribučních společností při připojování rekonstruovaných 

MVE, 
- dosažení co možná nejpříznivějšího přístupu státu k hospodaření se státními pozemky 

v tocích řek a potoků a jejich bezprostřední blízkosti, 
- vyjednání maximálně příznivých cen i dalších podmínek pro prodej vyrobené energie v MVE 

sdružených v Cechu, 
- nalezení možností pro rozvoj čisté elektromobility. Zde jak v oblasti investičních dotací a 

podmínek jejich poskytování, tak i například v možnosti nezapočítávat energii vyrobenou 
v MVE a spotřebovanou napájením elektromobilů do 20% hranice pro zařazení výrobny do 2. 
kategorie, 

- prosazení co nejpříznivějších hodnot TEP pro projednávání s ERÚ, 
- maximalizace možnosti využití prostředků z Modernizačního Fondu pro rozvoj sektoru OZE 

vč. MVE. 
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