
 
 

CO BUDE MÍT Z ELEKTRÁREN OBEC A CO JEJÍ OBYVATELÉ 

 

Ceny elektřiny v průběhu posledních dvou let extrémně kolísaly. Takové výkyvy trh 

s elektřinou za poslední desetiletí nezažil a jakékoliv finanční plánování 

domácností, firem, obcí a měst i státu bylo problematické. V posledních měsících 

je ale vývoj poměrně stabilní, což nám umožnilo promyslet nové plány na další 

roky. Díky tomu jsme již koncem léta připravili upravenou nabídku odměn pro 

obce a její obyvatele v Horní Řasnici, Dolní Řasnici a Krásném Lese. 

Cenová nabídka, kterou jsme obcím předložili před čtyřmi lety, vycházela ze zcela jiných 

cen, než jaké jsou na trhu nyní a jaké lze očekávat do budoucna.  Slíbený roční 

příspěvek 400 tisíc korun za každou elektrárnu garantujeme i nadále v každém 

případě.  

Avšak ve chvíli, kdy výkupní cena elektřiny z větrné elektárny přesáhne 80 eur za 

megawatthodinu, dostane každá obec bonus z obratu a vytvoříme sociální fond, ze 

kterého budou moct místní občané čerpat peníze navíc. 

 

 

 

 

Například když stoupne cena elektřiny na 90 eur za megawatthodinu, získá obec za 

každou elektrárnu o 44 444 korun vice, celkem tedy 444.444 Kč a do sociálního fondu 

vloží WEB Větrná Energie 4 miliony korun, což při počtu 530 domácností (počítány 

všechny tři obce dohromady) znamená cca 10 446Kč pro jednu domácnost za rok. Za 

25 let provozu větrného parku je to pak pro každou domácnost ca 261.000Kč 

 

 



 
 

Celkový přehled odměn shrnuje následující tabulka: 

 

Vykupni cena 

EUR/MWh 

Odměna obci 1 

VTE/rok/CZK 

 Odměna 

domácnost/rok/CZK 

81 400,000 9,402 

90 444,444 10,446 

100 493,827 11,607 

110 543,210 12,768 

120 592,593 13,929 

130 641,975 15,089 

140 691,358 16,250 

150 740,741 17,411 

160 790,123 18,571 

170 839,506 19,732 

180 888,889 20,893 

190 938,272 22,054 

200 987,654 23,214 

 

 

„Nová situace na trhu s elektřinou nás sice negativně zasáhla z hlediska výše investic, 

ale zároveň nám umožnila nabídnout lidem větší podíl na obratu z vyrobené elektřiny. 

Také nechceme, aby měly obce obavu, že při nižším obratu a nižších cenách elektřiny 

dostanou méně peněz, proto jsme odměnu rozdělili na fixní garantovanou částku a 

bonus.“ 

Je třeba si ale uvědomit, že abychom na takovýto projekt získali bankovní financování je 

nutno zajistit ještě před jeho realizací výkupní cenu na několik let dopředu a to s 

největší pravděpodobností v aukci, kterou vyhlašuje stát a ve které vítězí nejnižší 

poptávaná cena. Nelze tedy předpokládat, že projekt bude provozován za nejvyšší ceny 

na trhu.  

Nechceme v žádném případě slibovat nic, co bychom nemohli dodržet!  Proto 

považujeme za férové upozornit i na to, že výše uvedená cenová kalkulace je platná 

pouze za předpokladu, že se podaří zrealizovat minimálně 8 větrných elektráren.  

Důvodem jsou velké investiční náklady na vybudování kabelové přípojky do Frýdlantu a 

na stavbu rozvodny.  

 

Přečtěte si transparentní, pravdivé a pravidelně doplňované informace na: 

www.vetrnyparkrasnice.cz 

nebo pište na rasnice@vetrna-energie.cz  

http://www.vetrnyparkrasnice.cz/
mailto:rasnice@vetrna-energie.cz

