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V Praze dne 2. srpna 2010
Vážený pane ministře,
Předně mi dovolte Vám blahopřát ke jmenování ministrem zemědělství České
republiky s přáním mnoha úspěchů ve Vašem působení v tak významné státní funkci.
Současně bych Vás chtěl informovat o existenci a činnosti Svazu podnikatelů
pro využití energetických zdrojů (SPVEZ), jako profesního sdružení podnikatelů
v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie, především vodních zdrojů
s celorepublikovou působností. Náš Svaz byl založen již v roce 1990 a dnes sdružuje
téměř 500 členů z celé České republiky.
SPVEZ se, od doby založení, vždy aktivně podílel na přípravách řady zákonů
v oblasti energetiky a životního prostředí a byl vždy považován za seriozního a
korektního partnera, zastupujícího oprávněné zájmy podnikatelů v malé energetice.
Již od srpna roku 2008 se naši členové, ale i další investoři malých vodních
elektráren potýkají s úředním šimlem Vašeho resortu zvaným „Strategická
koncepce rozvoje malých vodních elektráren“. Na základě dopisu odboru
zakladatelské činnosti MZe č.j. 30632/2009-13220 z 11.8.2008 bylo všem státním
podnikům Povodí uloženo ukončit veškeré zásahy do majetkoprávního uspořádání
MVE do doby, než bude zpracována Strategická koncepce rozvoje malých vodních
elektráren. Tímto administrativním zásahem došlo k naprostému paralyzování
jakéhokoliv vodoprávního řízení a to jak ve vztahu k již probíhajícím, tak k nově
zahajovaným. Investoři, kteří mají např. vydané územní rozhodnutí, nemohou
pokračovat ve stavebním řízení, neboť v téměř sto procentech se stavby MVE
nějakým způsobem dotýkají pozemků v obhospodařování státních podniků Povodí.
Zahájení nového vodoprávního řízení nebo územního řízení je již od září roku 2008
zcela nemožné, přestože výstavba nových energetických zařízení na výrobu
elektrické energie z obnovitelných zdrojů se skloňuje ve všech pádech na všech
úrovních v České republice, ale i Evropské únii.
Cílem Evropského fondu pro regionální rozvoj realizovaný v České republice
prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu, Sekce strukturálních fondů
v programu Eko-energie, Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) na léta
2007 – 2013 je poskytnout žadatelům o dotaci z tohoto programu finanční podporu
k realizaci výstavby malých vodních elektráren. Právě vlivem výše uvedeného
administrativního zásahu Vašeho resortu nemohou žadatelé naplnit požadované
podmínky a veškeré úsilí a mnohdy statisícové dosud vynaložené náklady jsou
mařeny.

Přestože jsem se již v této věci několikráte obrátil na Vaše předchůdce (Ing.
Gandaloviče, Ing. Šebestu), vždy jejich odpověď spočívala na sdělení, že uvedená
„koncepce“ se stále připravuje a po její dokončení budeme přizváni k jejímu
projednávání. Jsou to již celé dva roky, co Vaše ministerstvo jako řídící vodoprávní
orgán a zřizovatel s.p. Povodí nefunguje.
V současné době se připravují legislativní změny v některých, pro naše
působení v energetice, významných zákonech s ohledem na především značný
problém s rozvojem výstavby fotovoltaických elektráren. Jak už v českých zemích
bývá zvykem, vylévá se vanička i s dítětem, neboť připravované změny se týkají i
staletími prověřeného a troufám si říct společensky žádoucího systému využívání
vodní energie.
Velice bych přivítal Vaše pozvání k jednání u Vás k uvedené problematice.
Vážený pane ministře,
jménem našich členů a dalších investorů výstavby malých vodních elektráren Vás
žádám o urychlené ukončení tohoto zcela nevhodného a zatěžujícího
administrativního zákazu. Odstranění blokace rozvoje využívání vodních toků pro
výstavbu malých vodních elektráren je společenským zájmem a je v rozporu se
záměry Směrnice EU č. 77/2001, která byla implementována do zákona č. 180/2005
Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a usnesením vlády ČR
č. 211 ze dne 10.3.2004, kterým byla schválená státní energetická koncepce.
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