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ÚVODNÍ SLOVO
VÝKONNÉ ŘEDITELKY
Vážení členové a přátelé Solární asociace,
v roce 2021 se uzavřela další dlouhá kapitola české

daně o 10 % a absolvováním kontrol překompenzace,

předala vedení z důvodu mateřských

solární historie. Končící vláda ještě stihla prosadit

které teprve určí, zda výnosnost projektů nepřesahuje

povinností mým zkušeným a stejně

novelu zákona o podporovaných zdrojích energie – tedy

povolenou mez.

nadšeným kolegům. Děkuji našim

zákona, který určuje pravidla hry i pro solární energetiku.
Ale místo toho, aby novela nastavila podmínky pro
rychlejší rozvoj nových obnovitelných zdrojů, stala
se primárně nástrojem umožňujícím další zásah do
výše podpory vyplácené stávajícím provozovatelům
elektráren s cílem uspořit výdaje ve státním rozpočtu.

Kromě intenzivní práce kolem energetické legislativy
jsme se v minulém roce také ohlédli za deseti lety
fungování Solární asociace, organizace, jež začínala jako
malé sdružení s několika desítkami nadšenců a dnes
zastupuje téměř šest set členů z řad provozovatelů
velkých i malých elektráren, instalačních a servisních

Téměř celý rok jsme se snažili veřejnosti a hlavně

firem, dovozců panelů, univerzitních pracovišť, bank

politikům vysvětlit, že původně navržená varianta

a dalších významných institucí. Všechny přelomové

novely by byla pro mnoho majitelů skutečně likvidační,

okamžiky, naši činnost a dosažené úspěchy jsme shrnuli

neboť by ohrozila rentabilitu a tím i životaschopnost

v publikaci 10 let Solární asociace.

jejich solárních projektů. Nakonec byla schválena
varianta, kdy se majitelé elektráren museli od počátku
roku roku 2022 smířit s opětovným zvýšením solární

členům a partnerům za dlouhodobou
podporu a důvěru v mou práci, řadu
konstruktivních jednání a příjemných
osobních setkání, která se často
p ro m ě n i l a v p řá te l s tv í . N a š e m u
malému a neuvěřitelně výkonnému
týmu pak děkuji za skvělou práci - bez
vás všech by dnes solární energetika
nebyla zpět na svém výsluní!

Toto bilancování bylo důležité i pro mě osobně, kdy
jsem po dlouhých letech v čele Solární asociace

Veronika Šilhová
Výkonná ředitelka
Solární asociace
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ÚVODNÍ SLOVO
PŘEDSEDY
DOZORČÍ RADY

Vážení členové Solární asociace a přátelé čisté energetiky,
kromě boje za přijetí rozumné podoby zákona o podpo-

když byla řeč o kontrolách překompenzace. Novináři

rovaných zdrojích se loni legislativní bitvy vedly ještě na

se na nás obraceli s mnoha dalšími novými a trendy

dalších frontách. Ve stejné době jako ZPOZE byla totiž

tématy, což je podle mě skvělý úspěch dlouhodobých

schvalována novela energetického zákona (EZ), kam

komunikačních a PR snah Solární asociace, na kterých

se nám bohužel ani po tolika letech snah a navzdory

jsme všichni několik let pracovali.

podpoře celé dnešní vládní koalice nepodařilo prosadit
akumulaci energie (odmítnuto hlasy ANO, KSČM a SPD).

Volby do Poslanecké sněmovny a růst cen energií přinesly tolik potřebnou změnu v postoji vůči fotovoltaice

Zároveň ale bylo dokončeno paragrafové znění Nového

a moderní energetice celkově. Ve vládě zasedli politici,

energetického zákona (NEZ), kam jsme na konci léta

se kterými se dá rozumně bavit a kteří po letech ori-

společně se Svazem moderní energetiky a AKU‑BATem

entace pouze na fosilní energetiku konečně prosazují

posílali naše připomínky. Tento zákon by měl již brzy

i moderní trendy a snížení závislosti na fosilních palivech

ukotvit energetické komunity, aktivního zákazníka či

ze třetích zemí.

právě akumulaci v plném rozsahu.

V roce 2022 nás čeká celá řada výzev, které mohou

Spolupráce mezi asociacemi funguje skvěle. Nejen

fotovoltaiku, akumulaci či např. výrobu zeleného vodíku

mezi Solární asociací a dalšími tuzemskými spolky

posunout ještě dále - české předsednictví v Radě

a svazy, ale i s bruselskou SolarPower Europe, byť kvůli

EU, vládou slibované dokončení NEZ, další otevírané

covidovým restrikcím probíhala celý rok distančně.

dotační výzvy či naše každoroční top‑level konference

I loni jsme aktivně vystoupili na desítkách prestižních

26. května. Na vše se moc těším, od 1. ledna z pozice

konferencí, webinářů či v podcastech, včetně akcí

předsedy představenstva Solární asociace.

v pozvolna se otevírajícím zahraničí. Ještě častěji než
v minulosti jsme se objevovali v médiích, a to nejen

Jan Fousek
Předseda dozorčí rady Solární asociace
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ÚVODNÍ SLOVO
PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
Vážení příznivci moderní energetiky,
uplynulý rok byl pro českou fotovoltaiku v několika

Znovu se začíná skloňovat solární boom, tentokrát

ohledech zlomový. Už delší dobu jsme se připravovali na

výhradně v pozitivní konotaci a hlavně ve vztahu

start Modernizačního fondu, který sníží závislost Česka

k střešním instalacím. Ceny elektřiny přesvědčily snad

na fosilních palivech a urychlí přechod k čistým zdrojům

už každého, že na vhodně situované střeše má být

energie. Podařilo se nám zabránit několika zbytečným

fotovoltaika. Škoda jen, že tohoto poznání nedošly české

požadavkům v nastavení podmínek podpory, které by

domácnosti už v předchozích letech – dopad cenového

solárním zdrojům nesmyslně zavíraly cestu k jejímu

šoku mohl být pro desetitisíce z nich mnohem menší.

získání. Důležitým mezníkem bylo, že vláda poprvé
po deseti letech dala jasně najevo, že Česko chce
a potřebuje nové pozemní fotovoltaické elektrárny.

Máme před sebou další důležitý rok, v němž musíme
pracovat na odstranění zbývajících překážek v rozvoji
fotovoltaiky: administrativních komplikací, obtíží při

Změn doznaly i zavedené programy Nová zelená úsporám

připojování nových instalací, ale i mentálních bariér

a Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost,

u velké části veřejnosti. Na tuto práci se velmi těším,

potažmo Národní plán obnovy. Také v nich jsme prosadili

a to i v mé nové roli výkonného ředitele Solární asociace,

dlouhodobé požadavky Solární asociace: mimo jiné

kterou budu zastávat od 1. ledna 2022.

konec podmínky pro vlastní spotřebu a podmínky
provést výběrové řízení, tedy změny pozitivní jak pro
zákazníky, tak pro instalační firmy.

Jan Krčmář
Předseda představenstva
Solární asociace
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10. června

VÝZNAMNÉ OKAMŽIKY
ROKU 2021

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny hlasoval
o p o z m ě ň ova c í c h n á v r z í c h k n ove l e z á ko n a

8. července

o podporovaných zdrojích. Výbor podpořil návrh

Poprvé zasedá nová pracovní skupina pro Velké zdroje,

IRR v rozmezí 8,4 % – 10,6 % v kombinaci s navýšením

která řeší problematiku výstavby pozemních FVE.

solárního odvodu o 10 %.

Ministerstva průmyslu a obchodu na zavedení intervalu

14. července
27. ledna

Poslanecká sněmovna schvaluje ve třetím čtení novelu

Poslanecká sněmovna projednala v prvním čtení
dlouho očekávanou kontroverzní novelu zákona
o podporovaných zdrojích energie. O den dříve poslanci
zároveň projednali novelu energetického zákona.

1. února
Kon e c l h ů ty tz v. „ pře d reg istrac e“ pro j ekt ů d o
Modernizačního fondu. Do předregistrace je přihlášen
rekordní počet žádostí s celkovým výkonem desítek

24. února
Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo oficiální

gigawatt, potvrzující obrovský zájem o nové investice

18. srpna

zákona o podporovaných zdrojích energie. Verze

Senátoři vrátili do sněmovny poslanecký návrh zákona

povolené míry výnosnosti ve výši 6,3 % a současně

o POZE s několika důležitými pozměňovacími návrhy,

zvýšeného solárního odvodu o 10 %. O dva dny později

především se zvýšením horní hranice „přiměřené“

poslanci také nepodpořili zakotvení akumulace energie

výnosnosti investic na 8,4 - 10,6 %. Současně navrhli

v zákoně v rámci novely energetického zákona.

umožnit fotovoltaice účast v aukcích provozní podpory.

15. září

do obnovitelných zdrojů energie, především fotovoltaiky.

Poslanecká sněmovna schvaluje novelu zákona

sektorové šetření pro solární elektrárny uvedené do
provozu v roce 2010.

o podporovaných zdrojích energie senátní verzi

25. května
26. května

Uskutečnilo se dlouho očekávané druhé čtení novely
energetického zákona v Poslanecké sněmovně.

a potvrzuje odvrácení hrozby IRR ve výši 6,3 %. Zároveň
však finálně zvyšuje solární daň o 10 procent.

Náměstek MPO René Neděla potvrzuje na konferenci
Solární energie a akumulace podporu nových střešních

27. září

FVE v rámci tzv Národního plánu obnovy ve výši 5 iliard
korun.

31. května
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schválená poslanci obsahuje likvidační kombinace

Prezident Miloš Zeman podepisuje schválenou novelu
zákona o podporovaných zdrojích energie.

8. října
Ministr životního prostředí Richard Brabec podepisuje

Byly zahájeny první dvě výzvy pro výstavbu solárních

rozhodnutí o udělení dotace pro první pozemní FVE

elektráren v rámci Modernizačního fondu. Jedná se

za mnoho let. Celkem 12 projektů FVE do 1 MWp bude

o první podporu pro nové pozemní elektrárny od doby

podpořeno z Modernizačního fondu celkovou částkou

solárního boomu, celkem o 4,5 miliardy korun.

71 milionů korun.
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KDO JSME
Provozovatele FVE

Developery

Velké investiční skupiny | malé majitele
střešních i pozemních instalací
mezinárodní investory

Instalační
firmy

Univerzity
a vědecká
pracoviště

Bankovní
instituce
Sdružujeme více než 500 institucí, firem a jednotlivců angažovaných ve fotovoltaice. Hájíme zájmy výrobců
elektřiny, dodavatelů, zástupců infrastruktury, instalačních a servisních firem a dalších subjektů usilujících o lepší
pozici fotovoltaiky v české energetice. Zvyšujeme informovanost veřejnosti o prospěšnosti a možnostech využití
fotovoltaiky. U žáků a studentů podněcujeme zájem o obnovitelné zdroje, energetickou soběstačnost, a pochopitelně
především o naše perspektivní odvětví.
Naše cíle prosazujeme v kooperaci s dalšími zájmovými organizacemi z oblasti obnovitelných zdrojů,
zaměstnavatelských svazů a podnikatelských komor. Na mezinárodním poli jsme aktivní mj. v evropské fotovoltaické
asociaci SolarPower Europe. Díky naší účasti na zahraničních veletrzích a konferencích, ale také díky našemu
propojení s akademickou sférou jsou členové asociace informováni z první ruky o nejnovějším vývoji solární
technologie a jejich aplikací.
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Advokátní
kanceláře

Dodavatele
elektřiny

Servisní
firmy

Investiční
fondy
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Česká republika a solární energetika v roce 2021

SOLÁRNÍ ENERGETIKA
V ROCE 2021

+ 62 MW

+ 9321

20,6 %

6,7 kWp

výkon nově připojených
solárních elektráren

počet nových solárních
elektráren

nárůst oproti roku 2020

průměrná velikost solární
elektrárny

Nárůst v MWp 2017–2021
62
60
51,4
50
40
30

25,1

20
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+ 6252

+ 19,2 MWp

+ 397

počet nově připojených
domácích střešních
elektráren

celkový výkon nově
připojených komerčních
střešních elektráren

počet nově připojených
komerčních střešních
elektráren

4,8

MWp

10

+ 32,1 MWp
celkový výkon nově
připojených domácích
střešních elektráren

2017
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2018

2019

2020

2021

15

PRACOVNÍ SKUPINY
Pracovní skupina na ochranu investic

Pracovní skupina pro malé zdroje a akumulaci

Vedoucí pracovní skupiny: Dušan Horčička

Vedoucí pracovní skupiny: Pavel Hrzina

Cílem pracovní skupiny na ochranu investic je stabilizace legislativního

Pracovní skupina pro malé zdroje a akumulaci je určena zejména

prostředí a ochrana stávajících projektů před možnými retroaktivními

instalačními firmám, výrobcům a distributorům panelů a baterií. Cílem

zásahy, které by výrazně ovlivnily jejich návratnost.

je podporovat rozvoj solární energetiky a zlepšovat veřejné mínění

Priority pracovní skupiny v roce 2021:
E
 liminace rizika snížení podpory solárním elektrárnám
P
 odpora při kontrolách překompenzace a sektorovém šetření FVE
Monitoring schvalování novely zákona o podporovaných
zdrojích energie
Z
 ařazení fotovoltaiky do podpory formou aukcí
Monitoring schvalování novely Energetického zákona
Pozitivní mediální obraz podnikatelů v solární energetice

a povědomí o pozitivních příkladech využití solární energie a baterií za
tímto účelem.
Priority pracovní skupiny v roce 2021:
N
 ávrat k součtovému měření
S
 polupráce na přípravě výzev dotačních programů pro pro další
roky a zpětná vazba a příprava modifikací do dalších kol výzev
B
 ezpečnost FVE a ES systémů
Ú
 prava tarifní struktury pro OZE
Vytvoření legislativního rámce pro akumulaci
Analýza systémových ztrát v rozvodech s prosumery
E
 dukace a vzdělávací projekty
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Pracovní skupina pro velké zdroje

Expertní pracovní skupina pro kontroly překompenzace

Vedoucí pracovní skupiny: Jan Krčmář

Vedoucí pracovní skupiny: Jan Krčmář

Cílem pracovní skupiny pro velké zdroje je pomoc při developmentu

Experti Solární asociace v uplynulých letech poskytovali

výroben spuštěných v letech 2006-2008 neshledala rozpor

a výstavbě pozemních solárních elektráren. Po mnoha letech, kdy

bezplatný servis a poradenství všem provozovatelům FVE

s podmínkami podpory. Vyhodnocení sektorového šetření

se v Česku stavěly pouze malé střešní FVE se nyní Solární asociace

při kontrolách přiměřenosti podpory a výpočtu tzv. vnitřního

fotovoltaických elektráren spuštěných v roce 2009.

aktivně věnuje i nastavení podmínek pro rozvoj pozemních instalací.

výnosového procenta solárních projektů. Pracovní skupina

Pracovní skupina je určena investorům, instalačním firmám, výrobcům

pro kontroly překompenzace vznikla začátkem roku 2018

technologie, finančním institucím, energetickým poradcům a dalším

v reakci na zahájení tzv. sektorového šetření Ministerstva

subjektům zabývajícími se výstavbou velkých FVE.

průmyslu a obchodu u solárních elektráren zprovozněných

Priority pracovní skupiny v roce 2021:
N
 astavení podmínek Modernizačního fondu

v letech 2006-2008.
O rok později Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo
oficiální výsledek první vlny – kontrola přiměřenosti podpory

V roce 2020 zahájila Solární asociace konzultace stovkám
majitelů solárních elektráren z roku 2010 v rámci přípravy na
sektorové šetření, které bylo nakonec zahájeno v únoru 2021.
Expertní skupina Solární asociace od svého vzniku pomohla
majitelům elektráren s vyplněním více než tisíce tabulek.
Expertní tým svou činnost v roce 2021 ukončil.

Problematika připojení velkých FVE
Development pozemních FVE a povolovací procesy
N
 astavení podmínek pro agrivoltaiku
Financování velkých FVE
Zařazení FVE do aukcí pro OZE
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HLAVNÍ AKTIVITY
SOLÁRNÍ ASOCIACE

189
účastníků
Přednášející:
Karel Havlíček, místopředseda vlády
a ministr průmyslu a obchodu ČR
Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ
Martin Durčák, předseda představenstva, ČEPS

NAŠE KONFERENCE

Daniel Beneš, první víceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
Petr Kusý, člen Rady ERÚ

25. května 2021 – on‑line

René Neděla, náměstek Sekce energetiky, MPO ČR

Konference Solární energie a akumulace v ČR 2021
Z důvodu vládních omezení v souvislosti se šířením covid-19

moderní energetiku z hlediska zákona o podporovaných

v České republice se v roce 2021 uskutečnila konference

zdrojích energie, nového energetického zákona, kontrol

Solární energie a akumulace on‑line.

přiměřenosti podpory a startu Modernizačního fondu.

Pátý ročník prestižní Solární konference proběhl za účasti
špiček české politiky a energetiky. Rok 2021 byl klíčový pro

Tento ročník byl proto věnován budoucnosti české
fotovoltaiky. Všichni vystupující se shodli na tom, že je

Jan Krčmář, předseda představenstva, Solární asociace
zapotřebí nastavit rozumné podmínky pro její
další rozvoj v rámci aktuálně projednávané novely
zákona o podporovaných zdrojích energie a podpořili
zahrnutí fotovoltaiky do nového systému aukcí.

Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka, Český plynárenský svaz
Veronika Šilhová, výkonná ředitelka, Solární asociace
Jan Kalina, Chief Executive Officer,
ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o.
Tomáš Korostenský, CEO, Ekotechnik, s. r. o.
Jakub Hrbek, ředitel Sekce realizace projektů energetiky,
ochrany ovzduší a klimatu, SFŽP
Jan Tůma, vedoucí oddělení obchodování s emisemi, MŽP ČR
Blahoslav Němeček, partner, EY Česká republika
Jan Jašek, Head of Industry Expertise Center,
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Miroslav Calda, jednatel, Atlantis Management, s. r. o.
Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti, s. r. o.
Radek Jirků, Asset Management, Sev.en Energy AG
Ondřej Žídek, Fund Manager, Redside investiční společnost, a. s.
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SLUNEČNÍCH ELEKTRÁREN
Akce proběhla v týdnu od 20. do 26. září v rámci Evropského

příklad experimentální agrivoltaiky VÚKOZ Průhonice.

týdne udržitelného rozvoje a zaznamenala nebývalý zájem

Návštěvníci mohli nahlédnout i do solární budoucnosti

ze strany veřejnosti a škol. Záštitu poskytlo Ministerstvo

v Univerzitním centru energeticky efektivních budov

životního prostředí, partnerem byl kolektivní systém

v Buštěhradu, kde se špičkoví vědci zabývají výzkumem

REsolar a portál Kudy z nudy. Do pátého ročníku této akce

a aplikacemi fotovoltaiky.

se zapojily desítky různorodých a zajímavých projektů
členů Solární asociace. Pro spolupráci jsme získali mnoho
zajímavých instalací: jednu z největších střešních elektráren
ve středoevropském regionu – FVE Southpoint D1 ve
Strančicích, soběstačnou ekologickou Farmu Pěnčín, nebo

Do otevřených solárních elektráren zavítalo rekordní
množství návštěvníků z řad veřejnosti, ale především
žáků a studentů škol a akce zaznamenala velký ohlas
v regionálních médiích.

24
Celkem FVE

15
Pozemní

Seznam všech zapojených elektráren:
https://www.solarniasociace.cz/cs/pro‑verejnost/den‑otevrenych‑dveri‑slunecnich‑elektraren

Veřejnost
Jednu z pozvánek na Dny otevřených dveří slunečních

Střední
školy

elektráren jsme natočili s oblíbeným českým zpěvákem
a propagátorem zodpovědného životního přístupu Tomášem
Klusem. Tomáš s námi i zavítal na jedno ze zúčastněných
míst – ekologickou farmu Pěnčín, kde si část spotřebované
elektřiny sami vyrábějí ze slunečních paprsků.
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8
Střešní

1
Ostatní/hybridní

1829
Celkem
návštěvníků

Základní
školy

17
Střední školy

34
Základní školy
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – MEDIÁLNÍ VÝSTUPY:

30

45

39

6

výstupů
celkem

výstupů
na internetu

výstupů
v tisku

31

WEBINÁŘE

0

Informační semináře

9

Webináře
26. 1. 2021
Webinář: Jak na výstavbu FVE z Modernizačního fondu
Diskuzní webinář se zástupci Státního fondu životního prostředí
Téma:
Spuštění předregistrační výzvy Modernizačního fondu RES+
Přednášející:
Ivo Marcin, ředitel Odboru strategie Fondu a mezinárodní spolupráce
Oldřich Mužík, vedoucí oddělení Modernizační a Inovační fond, Odbor strategie Fondu a mezinárodní spolupráce
Jakub Hrbek, ředitel sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu
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9. 3. 2021

23. 3. 2021

13. 4. 2021

6. 5. 2021

Webinář: Modernizační fond – proces připojování

Webinář: Novela zákona o POZE

Webinář: Financování FVE projektů z Modernizačního fondu

Webinář: Výměna panelů a postup při výměně komponent

a výstavba solárních elektráren

a kontroly překompenzace FVE

Diskuzní webinář se zástupci ČEZ Distribuce, a. s.
a Státního fondu životního prostředí
Téma:
Informace o výstavbě a připojování solárních zdrojů

Téma:

Téma:

Téma:

Za jakou cenu se bude prodávat vyrobená elektřina

Praktické otázky k provádění oprav a výměně technologie

Aktuální stav projednávání klíčové novely zákona o POZE

bez provozní podpory z pohledu bankovní instituce

FVE v návaznosti na zachování podpory.

ve Sněmovně

a obchodníka s elektřinou.

Přednášející:

Přednášející:

Přednášející:

Martin Smolka, technický konzultant Solární asociace

Přednášející:

Veronika Šilhová, výkonná ředitelka Solární asociace

Jan Jašek, Head of Industry Expertise Center,

Ladislav Havel, člen rady Energetického regulačního úřadu

Ladislav Ráliš, manažer útvaru Správa energetického

Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o

Ladislav Seidler, ředitel společnosti AMBIENT Energy, a. s.

majetku, ČEZ Distribuce, a. s.

Rostislav Krejcar, nezávislý konzultant DS Energy
Consulting, s. r. o. a vědecký pracovník ČVUT

Jakub Hrbek, ředitel Sekce realizace projektů energetiky,
Státní fond životního prostředí ČR
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16. 6. 2021

29. 9. 2021

21. 10. 2021

30. 11. 2021

Webinář: Představení programu RES+ Modernizačního fondu

Webinář: Fotovoltaika a architektura – trendy a legislativa

Webinář: Zelený bonus z pohledu investora

Webinář: novela zákona o POZE,

a z pohledu obchodníka s elektřinou

Modernizační fond a výměna komponent FVE

Téma:

Téma:

Představení podmínek aktuální výzvy programu RES+

Možnosti využití fotovoltaiky na budovách a jejich zakom-

Přednášející:

Přednášející:

a praktické dotazy k chystaným FVE projektům.

ponování do projektů. Současné i budoucí trendy a využití

Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace

Jakub Hrbek, ředitel Sekce realizace projektů energetiky

pro nové či rekonstruované budovy v nízkoenergetickém

Georg Hotar, generální ředitel a spoluzakladatel, Photon

Státního fondu životního prostředí

režimu.

Energy

Stanislav Hájek, obchodní reprezentant Husqvarna Česko,

Státního fondu životního prostředí ČR

Přednášející:

Ladislav Seidler, ředitel společnosti AMBIENT Energy, a. s.

Jan Hájek, produktový specialista Husqvarna Česko

Tomáš Mendl, Ph.D., EGÚ Brno

Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace

Přednášející:
Jakub Hrbek, ředitel Sekce realizace projektů energetiky

Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti, s. r. o.

Petr Holub, Budovy21
Jan Bedřich, výkonný ředitel ČKLOP
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ODBORNÉ EXKURZE
12. 7. 2021

20. 9. 2021

Exkurze zemědělské družstvo Klapý

Exkurze Experimentální agrofotovoltaika

Místo: Zemědělské družstvo Klapý

Místo: Výzkumný ústav VÚKOZ Průhonice

Program: Prohlídka soběstačného zemědělského družstva

Program: Prohlídka experimentálního systému, ve kterém

Klapý u Litoměřic, ve kterém funguje důmyslné propojení

se ověřuje efektivita užití FVE společně s agrolesnictvím,

zemědělské výroby, bioplynové stanice nové generace

a vzájemné vztahy mezi FV technologií a pěstováním dřevin

o výkonu 549 kW a 30 kW sluneční elektrárny. Součástí

a plodin.

družstva je i chov zemědělských zvířat – zhruba 240
dojnic a 180 býků včetně výroby mléka a rostlinná výroba

20. 9. 2021

s prodejem sezonního ovoce.

Exkurze UCEEB ČVUT
Místo: Buštěhrad

5. 8. 2021

Program: Exkurze zaměřená na fotovoltaické systémy

Testovací jízdy Tesla

představila návštěvníkům energetické zajištění centra-

Místo: Showroom Tesla Čestlice

mikrokogenerační turbínu, bateriové úložiště a střešní

Program: Testovací jízdy elektromobilů Model 3 Long Range

a fasádní PV systém, kde jsou dlouhodobě testovány různé

a Model 3 Performance včetně prohlídky showroomu.

PV technologie. Návštěvníci viděli velký světelný simulátor
pro testování hybridních a termických panelů.

19. 8. 2021
Exkurze Ústav jaderného výzkumu ŘEŽ

23. 9. 2021

Místo: ÚJV ŘEŽ, a. s., Řež Husinec

Exkurze kozí farma Pěnčín

Program: Exkurze do unikátního technologického pracoviště

Místo: Pěnčín

zaměřeného na podporu bezpečného a efektivního provozu

Program: Prohlídka kozí biofarmy,

energetických zdrojů, zejména jaderných a vodíkových.

která elektřinu pro svůj provoz

ÚJV ŘEŽ působí též v oblasti nukleární medicíny a ve

získává ze slunce. Solární elektrárna

službách nakládání s radioaktivními odpady. V rámci exkurze

o výkonu 196 kWp je umístěna na střechách objektů

proběhla prohlídka malé solární elektrárny se systémem

bývalého velkokapacitního teletníku. Třetina výkonu slouží

ukládání přebytků energie z FV panelů do vodíku, projížďka

pro vlastní spotřebu, zbytek je dodáván do distribuční sítě.

TriHyBusem a prohlídka čerpací stanice na vodík.
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EDUKATIVNÍ VIDEA
Poznej energii slunce
Série vzdělávacích videí určená základním a středním školám. Cílem
spotů je představit principy výroby energie ze slunce, jejího uchovávání
a postupů recyklace solárních panelů.
První díl: Slunce jako zdroj
Druhý díl: Ostatní zdroje energie
Třetí díl: Ukládání energie
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Jak na domácí fotovoltaiku
Nový třídílný seriál krátkých videí odpovídá na základní otázky ohledně
instalace vlastní solární elektrárny. Jan Krčmář a Pavel Hrzina shrnují důvody
pro pořízení fotovoltaiky na střechu domu a upozorňují, na co si dát pozor
při výběru dodavatele a v pokračování radí, jak na samotnou realizaci
projektu. Závěrečný díl je pak věnován údržbě elektrárny během její životnosti
a následné recyklaci jednotlivých komponent.
První díl: Proč si pořídit fotovoltaiku
Druhý díl: Jak na realizace?
Třetí díl: Musím se o svou elektrárnu starat?
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VZDĚLÁVACÍ A ŠKOLSKÉ PROJEKTY

8. 10. 2021
Workskop pro ZŠ Rájec Jevíčko

V roce 2021 jsme intenzivně pokračovali v edukativních
workshopech jak na školách, tak na půdě ČVUT v Praze.
Obnovitelné zdroje vnímáme jako jeden z hlavních nástrojů
v boji proti změnám klimatu. S principy a výhodami
fotovoltaiky seznamujeme zábavnou formou i nejmladší
generaci studentů a žáků. Dlouhodobě klademe důraz na
spolupráci s technickými univerzitami, středními a základními
školami s cílem vychovávat novou generaci energetiků.

28. 6. 2021
Workshop pro žáky Střední průmyslové školy elektrotechnické
Františka Křižíka v Praze
Vzdělávací program Poznej energii slunce jsme tentokrát
mohli pojmout více odborně a do hloubky. Zájem studentů

na půdě Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze

5. 11. 2021
Workshop pro Základní školu Milín a ZŠ Rájec
na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze
Teoretický a praktický workshop o fotovoltaice a recyklaci na akademické půdě
s možností navštívit laboratoře fotovoltaiky a diagnostiky, halu vysokého napětí
se zkouškou blesků a prohlédnout si samořiditelnou formuli studentského týmu
eForce.

2. 12. 2021
Workshop pro 5. třídu Základní školy Červený vrch
Workshop Poznej energii slunce páťákům přiblížil, jak fungují solární panely a jak
jejich pomocí získat energii ze slunce.

třetího ročníku a případných budoucích pracovníků ve
fotovoltaice byl překvapivý.

2. 8. 2021
FEL Camp – průzkumná mise
Současní a budoucí studenti Fakulty elektrotechnické ČVUT
se u Orlické přehrady kromě mnoha dovedností potřebných pro
přežití v táboře naučili pod vedením Pavla Hrziny (vedoucího
pracovní skupiny Malé zdroj a akumulace Solární asociace),
jak zajistit zásobování odlehlého tábořiště elektrickou energií.
Zkonstruovali první orlickou plovoucí fotovoltaickou elektrárnu.
Organizátorem akce byla Fakulta elektrotechnická ČVUT
v Praze (https://camp.fel.cvut.cz/)
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V rámci Dnů otevřených dveří slunečních elektráren navštívili
vybrané zajímavé exkurze také žáci a pedagogové středních
škol z daného regionu. V době zpřísněných pravidel byly
návštěvy fotovoltaických elektráren na čerstvém vzduchu
vítaným oživením výuky.

22. 9. 2021
FVE Habřina – Úštěk
Fotovoltaická elektrárna instalovaná na zelené louce
nedaleko středověkého města Úštěk o celkovém výkonu
0,5 MW. Žáci středních odborných škol si zde prohlédli zblízka
polykrystalické panely a dostalo se jim i zajímavé přednášky
nejen o samotné technologii, ale hlavně o tom, co znamená
vymyslet a zrealizovat podobný inovativní projekt.

23. 9. 2021
FVE Ostrava – Plesná
Studenti středních stavebních škol zde navštívili moderní
domácnost, která je do velké míry energeticky soběstačná.
Součástí systému jsou i solární panely o výkonu 3,6 kW
a nabíjecí stanice pro elektromobil.
Stavba byla oceněna jako vítěz soutěže Obnovitelné
desetiletí v kategorii Domácnost.

24. 9. 2021
FVE Farma Pěnčín
Žáci stře d n í pr ů mys lové š koly
si prohlédli biofarmu v Pěnčíně
v Libereckém kraji, která produkuje
výborné ovčí a kozí biovýrobky.
Elektřinu pro svůj provoz získává farma ze slunce. Solární
elektrárna je umístěna na střechách objektů bývalého
velkokapacitního teletníku.
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MEDIÁLNÍ
AKTIVITY

MEDIÁLNÍ VÝSTUPY SOLÁRNÍ ASOCIACE 2021
Zásadní témata jako novela zákona o podporovaných zdrojích energie nebo úprava podmínek a rozjezd Modernizačního
fondu vyžadovala z naší strany důslednou mediální komunikaci. A to se nám podařilo, opět jsme meziročně zvýšili náš dosah
v mediálním prostoru – dosáhli jsme rekordního počtu 1201 výstupů (tiskových zpráv, komentářů, rozhovorů a živých vstupů ve
zpravodajských pořadech).
Přehled mediálních výstupů za rok 2021
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481

608

94

výstupů
na internetu

výstupů
na sociálních sítích

výstupů
v tisku

9

9

výstupů
v TV

výstupů
v rozhlase
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TISKOVÉ KONFERENCE
Jaký byl solární rok 2020
a další výhled české fotovoltaiky

Poz vánk a na online tiskovou konferenci Sol ární asociace na téma :

VYBRANÉ MEDIÁLNÍ VÝSTUPY

Jaký byl solární rok 2020
a další výhled české fotovoltaiky
K DY
čtvrtek 7. ledna 2021, 10:00–11:30 hodin

7. ledna 2021, on‑line
Témata:
Představení výsledků solárních instalací
v roce 2020 v České republice.
Úspěšnost dotačních programů

D I S K U T OVA N Á TÉ M ATA :

ÚČASTNÍCI PANE LU:

• Představení výsledků solárních instalací v roce 2020 v České republice.

Jan Fousek, Solární asociace – moderátor

• Úspěšnost dotačních programů Nová zelená úsporám a Operačního
programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Jan Krčmář, Solární asociace

• Modernizační fond MŽP a jeho přínos pro Českou republiku.
• Využívá České republika svůj potenciál ve fotovoltaice naplno?
• Srovnání České republiky v mezinárodním kontextu z pohledu solární
energetiky.
• Aktuální trendy v oblasti fotovoltaiky.

Petr Valdman, Státní fond životního prostředí ČR
Ondřej Tomšej, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Miroslav Calda, společnost Atlantis Management
V případě zájmu zhlédnout online tiskovou konferenci využijte přístup na
livestream v tomto odkazu: http://bit.ly/2KYFlhn.

Nová zelená úsporám a Operačního
programu podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost.
Modernizační fond MŽP a jeho přínos
pro Českou republiku.

Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR

Využívá Česká republika svůj potenciál

Ondřej Tomšej, vedoucí sekce dotací OP PIK,

ve fotovoltaice naplno?

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Srovnání České republiky v mezinárodním

Miroslav Calda, společnost Atlantis Management

kontextu z pohledu solární energetiky.
Aktuální trendy v oblasti fotovoltaiky.

Přednášející:
Jan Fousek, předseda dozorčí rady
Solární asociace - moderátor
Jan Krčmář, předseda představenstva
Solární asociace
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VYBRANÉ MEDIÁLNÍ VÝSTUPY

Výsledky instalací
fotovoltaických elektráren
v ČR za první polovinu roku 2021
2. srpna 2021, Praha, Labspace,
Rašínovo nábřeží
Témata:
Výsledky instalací fotovoltaických
elektráren v ČR za první polovinu roku 2021
Jak na solární sektor dopadla pandemie
covid-19
Očekávaný dopad novely zákona
o podporovaných zdrojích energie a novely

Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace

energetického zákona na vývoj fotovoltaiky v ČR

Jan Fousek, předseda dozorčí rady Solární asociace

Prognóza Solární asociace k dalšímu vývoji na

Ondřej Tomšej, vedoucí sekce dotací OP PIK,

solárním trhu

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Komentář k zájmu domácností o střešní
instalace z programu Nová zelená úsporám
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Přednášející:

Jakub Hrbek, ředitel Sekce realizace projektů energetiky,
ochrany ovzduší a klimatu Státního fondu životního
prostředí ČR
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TV A ROZHLAS
7. 1. 2021

14. 7. 2021

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY

SNÍŽENÍ PODPORY

ČESKÁ TELEVIZE – UDÁLOSTI

SOLÁRNÍCH ELEKTRÁREN

Komentář předsedy představenstva Solární

ČESKÁ TELEVIZE – UDÁLOSTI

asociace Jana Krčmáře k rostoucímu počtu

Komentář předsedy představenstva Solární

nových solárních instalací za rok 2020.

asociace Jana Krčmáře ke snížení podpory
solárních elektráren.

7. 1. 2021
SNÍŽENÍ PODPORY

14. 7. 2021

SOLÁRNÍCH ELEKTRÁREN

SNÍŽENÍ PODPORY

ČESKÁ TELEVIZE – UDÁLOSTI

SOLÁRNÍCH ELEKTRÁREN

Komentář předsedy představenstva Solární

ČT 24 – UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE

asociace Jana Krčmáře ke snížení podpory

Komentář Jana Krčmáře ke snížení podpory

solárních elektráren.

solárních elektráren.
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2. 8. 2021

22. 9. 2021

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY V ČESKU

Z ČEHO SE BUDE V PŘÍŠTÍCH LETECH

ČESKÁ TELEVIZE – UDÁLOSTI

VYRÁBĚT TEPLO?

Komentář předsedy představenstva Solární

ČT24 - STUDIO ČT24

asociace Jana Krčmáře k novým instalacím.

Komentář Jana Krčmáře k otázce výroby tepla
v dalších letech.

22. 9. 2021
CENY ELEKTŘINY

25. 9. 2021

A ZEMNÍHO PLYNU ROSTOU

ZÁJEM O SOLÁRNÍ PANELY PRUDCE ROSTE

ČESKÁ TELEVIZE

TV NOVA – TELEVIZNÍ NOVINY

– UDÁLOSTI V REGIONECH (PRAHA)

Komentář předsedy představenstva Solární
asociace Jana Krčmáře k nárůstu nových FVE
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Budějovický Budvar letos investuje
zhruba 500 milionů korun, podobně jako
loni. Plánuje novou linku na stáčení piva
do plechovek, protože prodeje v těchto
baleních rychle rostou. Koncem roku zřejmě začne stavět novou varnu, dokončí
také kapacity hlavního kvašení. Národní
podnik loni prodal kvůli dopadům koronaviru více baleného piva a méně sudového. V roce 2019 prodal v plechu přes
pětinu piva, zhruba 370 tisíc hektolitrů.

Solárních panelů na českých
střechách loni výrazně přibylo
Petr Zenkner
petr.zenkner@economia.cz

Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře:

který zatím nevyužívá. Stejně, jako zbytek země.

O všem, co se právě děje
ČESKÝ ROZHLAS – Hlavní zprávy

Ani pandemie nezastavila pokračující růst fotovoltaiky v České
republice. Počet nových elektráren i hodnota jejich instalovaného výkonu se v loňském roce více
než zdvojnásobily. V porovnání
s okolními státy však Česko zaostává a dostatečně nevyužívá obrovský potenciál, který u nás solární energetika má. Dobře na tom
není ani Praha. Projekty v hlavním
městě tvoří jen lehce přes dvě procenta celkového výkonu fotovoltaických elektráren. Snad se ale
blýská na lepší časy.

Panely na střechách
Množství majitelů rodinných
domů, kteří chtějí vlastní
solární panely s bateriemi nebo
tepelnými čerpadly, roste.
Foto: Shutterstock

Výběry za mýtné se zvyšují i přes12koronavirovou
krizi
Podniky a Trhy
středa, 17. února 2021

V České republice bylo v loňském roce instalováno

6 293 nových solárních elektráren s celkovým výv Česku,“ uvedl generální ředitel
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měly ve srovnání
s loňskem zvý‑
Tržby Michelinu loni klesly o 15 procent
však nižší, než čekala vláda a centrální
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Matej Okáli
generální ředitel CzechTollu

Briefing
ročního růstu byla podle Czech‑
Tollu na podzim velká produkce
automobilového průmyslu.
Na jaře naopak do plateb mýta
zasáhla koronavirová krize, která
výrazně omezila kamionovou do‑
pravu v zemi. Výběry tehdy mezi‑
ročně poklesly i o desítky procent.
„Výborné výsledky roku 2020
jsou důkazem, že nový satelit‑
ní mýtný systém plní spolehlivě
funkci strategické infrastruktury
státu. Došlo k významnému po‑
klesu nákladů na provoz systému
a díky tomu může být investováno
více peněz od dopravců do obnovy
a rozvoje dopravní infrastruktury

10,94

Nový satelitní
mýtný systém
plní spolehlivě
funkci strategické
infrastruktury
státu.

10,81

stala česká společnost CzechToll,
která nahradila rakouský Kapsch.
Zároveň začal fungovat nový sa‑
telitní systém. Ten se od začátku
loňského roku následně rozšířil
o dalších více než 900 kilometrů
na celkových 2409 kilometrů dál‑
nic a silnic první třídy.
Některé měsíce byly loni co do
výše výběrů rekordní. Nejvíce stát
vybral v říjnu, a to 1,11 miliardy ko‑
run. Přes miliardu dopravci zapla‑
tili i v listopadu a v září. V posled‑
ním měsíci roku 2020 výběry či‑
nily 897 milionů korun, což bylo
o 24 procent více než v roce 2019.
Jedním z faktorů vysokého mezi‑

10,4

opravci loni na mýtném
zaplatili přes 11,5 miliar‑
dy korun. Meziročně je to
o 5,24 procenta více. Výbě‑
ry se tak zvýšily i přes koronaviro‑
vou krizi, která především na jaře
utlumila provoz. K růstu přispělo
podle správce mýtného systému
společnosti CzechToll zejména loň‑
ské rozšíření systému o 900 kilo‑
metrů dálnic a silnic. Letos si do‑
pravci za mýto kvůli změnám sazeb
připlatí.
Systém výběru mýta loni pokra‑
čoval ve změnách, které započaly
na konci předloňského roku. Tehdy
se novým provozovatelem mýta

9,89

D

9,73

Praha má v rozvoji fotovoltaiky velký potenciál,

Dotace na soláry
Fotovoltaiky na střechách
rodinných domů rostly hlavně
díky dotacím z Nové zelené
úsporám. Loni program spravovaný ministerstvem životního
prostředí vyplatil 763 milionů
korun. Další podpory pro firmy
jdou z Operačního programu
podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Při poslední
možnosti podaly podniky projekty za 2,6 miliardy korun.

2020

14. 7. 2021
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KOMERČNÍ PREZENTACE

Praha má v rozvoji fotovoltaiky velký potenciál,
který zatím nevyužívá. Stejně, jako zbytek země

8,71

29. 1. 2021

SOLÁRNÍ ENERGIE

Solární energetika zažívá
v poslední době velký růst
v Maďarsku, kde jen loni přibylo 600 MW nových fotovoltaik.
Velký rozvoj je také v Polsku,
kde v minulém roce přibylo
2200 megawattů. Na celém
kontinentě vzrostl loni podle
SolarPower Europe výkon
instalovaných solárních elektráren o 11 procent na celkem
18,2 gigawattu.

2019

ČESKÝ ROZHLAS – Natura

Růst jinde

6,57

výrazně přibylo.

Tuzemský solární průmysl zažil
překotný růst v letech 2010
až 2011, kdy přibyla většina
z nynějších 2100 MW výkonu. Na různých podporách
platí stát a spotřebitelé v ceně
elektřiny přes 29 miliard korun
ročně. Do roku 2030 zatím Česko předpokládá solární výkon
4000 MW.

5,56

Solárních panelů na českých střechách loni

Vláda ji ale podpořila méně než jiné zdroje

Česko

2017

uznává ministr Havlíček.

FOTOVOLTAIKA V ČR

2018

HOSPODÁŘSKÉ NOVINY

klimatických cílů nemá. „Bude
dostatek investičních dotací pro
nové solární elektrárny z prostřed‑
ků Modernizačního fondu,“ uved‑
la mluvčí MPO Štěpánka Filipová.
V něm bude do roku 2030 na různé
zelené energetické projekty, včetně
fotovoltaik, až 150 miliard korun.
Obecně ale ministr průmyslu Ka‑
rel Havlíček rozvoji solárních elek‑
tráren nepřeje a opakovaně zdůraz‑
ňuje vysoké výdaje na již existují‑
cí fotovoltaiky v podobě podpor.
Podobně odmítavě se dosud MPO
stavělo k zařazení solárních parků
do systému aukcí, jež garantují mi‑
nimální cenu elektřiny a umožňují
investorům získat od bank úvěry
často na miliardové projekty. Řada
firem, včetně ČEZ, už má ale „v šuplí‑
ku“připravenéprojektyvestovkách
megawattů, jež mohou vzniknout
na skládkách, brownfieldech či po‑
zemcích po těžbě uhlí. Podle analý‑
zy společnosti Deloitte je v Česku
možné do roku 2030 zvýšit výkon
solárních panelů až na 9000 MW.
Zároveň v Česku existují i projek‑
ty, jež staví na střechách fotovol‑
taiky bez dotací. Příkladem je třeba
35kW solární střecha na Jarošov‑
ském pivovaru, který postavila fir‑
ma Atlantis. Provozuje ji na zákla‑
dě takzvané PPA smlouvy (power
purchase agreement), kdy investor
postaví elektrárnu a pak prodává
firmě elektřinu za předem dohod‑
nutou cenu. Budoucnost fotovoltai‑
ky v tomto přístupu vidí i fond Nova
Green Energy, který zatím připravu‑
je solární střechy na budovách, jež
vlastní jeho sesterský fond zaměře‑
ný na reality. Příkladem je obchodní
centrum Orlice v Hradci Králové.
„Půjde o elektrárnu o výkonu půl
megawattu a baterii na akumulaci
o výkonu 250 kWh,“ řekl manažer
fondu Ondřej Žídek.
Optimistická je také společnost
S‑Power, která loni postavila nej‑
více střešních instalací ze všech:
konkrétně 5,2 MW u rodinných
domů a jeden megawatt u firem‑
ních realizací. „U nich plánujeme
příští rok počet smluv zdvojnáso‑
bit, u rodinných domů čekáme růst
o pětinu,“ řekl Jaroslav Šuvarský,
jednatel S‑Power Energies.

2015

Fotovoltaika má budoucnost,

o několika hubených letech
zažívají solární firmy konečně
oživení. Už druhý rok po sobě
se zdvojnásobil počet rodin
a firem, které si pořídily na střechy
solární panely. Loni tak přibylo více
než šest tisíc instalací a celkový vý‑
kon tuzemské fotovoltaiky se zvýšil
o 51,4 megawattu asi na 2100 MW.
Oproti okolním zemím se ale v Čes‑
ku nepostavila ani jedna skuteč‑
ná solární elektrárna. Na rozdíl
od Polska, kde developeři postavili
2200 megawattů. V Maďarsku, kde
staví fotovoltaiky i několik českých
firem, to bylo 600 MW.
Podle Jana Krčmáře ze Solární
asociace nemá Česko bez stavby
solárních elektráren šanci zvýšit
během příštího desetiletí výkon fo‑
tovoltaiky o 1900 megawattů, jak
to předpokládá klimatický plán do‑
hodnutý s Evropskou komisí.
„Potenciál střešní fotovoltaiky
je maximálně 70 až 80 MW ročně,
protože instalace na střechách jsou
mnohem složitější a dražší,“ vysvět‑
lil Krčmář. Třeba proto, že nejde vy‑
užít množstevní slevy při nákupech
panelů a pracnější je také samotná
instalace panelů na střechy.
Tyto odhadované počty střešních
solárů navíc podle Krčmáře zavr‑
hují i větší komerční fotovoltaiky
na střechách továren, obchodních
domů či parkovišť, jež mohou být
velké až stovky kilowattů. Jejich
podíl na novém výkonu byl v roce
2020 více než poloviční.
Na rodinné domy, kde se stavba
fotovoltaik podporuje z peněz pro‑
gramu Nová zelená úsporám, při‑
padlo 22,6 MW. A to přesto, že pod‑
pořil téměř čtyřikrát tolik žádos‑
tí, než bylo komerčních solárních
instalací. Pro srovnání: průměrná
velikost výkonu solárních panelů
na střechách rodinných domů je
tři až čtyři kilowatty. Největší foto‑
voltaika v Ralsku má 55 MW, tedy
téměř celý loňský přírůstek výko‑
nu v Česku.
Ministerstvo průmyslu a obcho‑
du (MPO) obavy z nenaplněných

2016
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Evropská unie zavádí od pátku předběžná cla na produkty z Turecka vyrobené
ze železa a oceli válcované za tepla.
Brusel tím reaguje na vyšetřování stížností, že turečtí vývozci prodávají tyto
výrobky za nepřiměřeně nízké ceny.
Cla se pohybují od 4,8 do 7,6 procenta.
Cla se dotknou tureckých firem Erdemir,
Isdemir, Çolakoglu Metalurji a Habaş.
Platit budou šest měsíců, do té doby
hodlá unie dokončit vyšetřování.

2017

TISK

Tržby slovenského maloobchodu v listopadu v meziročním srovnání poprvé
od loňského června klesly. Provozovatelé
ubytovacích zařízení i restaurací, jejichž
podnikání ovlivnily dopady pandemie nemoci covid-19 a karanténní omezení, opět
zaznamenali propad tržeb. Tržby maloobchodu na Slovensku se snížily v listopadu
proti stejnému období předchozího roku
o 0,4 procenta. V říjnu meziročně ještě
vykázaly růst, který činil 2,8 procenta.

2010

ROZHLAS

Skupina autobazarů AAA Auto loni prodala ve čtyřech zemích 70 000 ojetých
aut, což je o 19 procent méně než v roce
2019. Důvodem poklesu byla omezení
související s koronavirem. Přesto jde
o pátý nejvyšší výsledek za 30 let existence AAA. Celková průměrná cena ojetého vozu prodaného v tuzemsku vzrostla na 240 224 korun oproti 228 521 korun
v roce 2019. Průměr v internetovém
prodeji byl 259 533 korun.

duje. Důvodů pro pomalý rozvoj čisté energetiky hou své kapacity investovat ve stabilnějších zemích
v metropoli je vícero. „Velké komerční elektrárny na jako jsou třeba Polsko, Austrálie nebo Indie,” kritizuje
střechách podniků se v Česku staví většinou pomocí Krčmář postup českého státu.
Operačního programu OP PIK, který firmám v Praze
bohužel není k dispozici,” vysvětluje předseda před- Praha chce fotovoltaiku využívat více
stavenstva Solární asociace Jan Krčmář. Podnika- Dalším důvodem, proč fotovoltaika doposud
telům v Praze se proto značně prodlužuje doba v Praze neroste tak, jak v ostatních hlavních měsnávratnosti do fotovoltaiky. „Projekty bez dotací tech Evropy, je i to, že samotné vedení ji doposud
mají návratnost více než deset let, což většinu firem nedávalo prioritu. „Ve městech, jako je třeba Vídeň,
odrazuje,” pokračuje Krčmář a dodává, že solární je delší dobu jednou z priorit tamějších magistrátů
elektrárny ale mají očekávanou životnost víc než a primátorů podporovat rozvoj fotovoltaiky,” říká
dvacet pět let a pokud firma uvažuje dlouhodo- Krčmář. Praha by podle Solární asociace měla vyubě, je investice do fotovoltaiky i bez dotace často žívat třeba obrovský potenciál, který poskytují střechy školek, škol ale i budovy v majetku Dopravnísprávným krokem.
Další důvody, proč Praha zaostává za zbytkem ho podniku či radnice. „Praha a její městské části by
republiky, musíme hledat v situaci, ve které se měly jít příkladem a tlačit na to, aby metropole snížila
solární byznys v Česku nachází. „Města jako Praha svou uhlíkovou stopu,” vyzývá Krčmář.
Praha je kvůli své rozsáhlé památkové zóně
potřebují pro rozvoj fotovoltaiky inovativní řešení,
která jsou přizpůsobena specifické situaci velkých dost specifická. Cesty, jak v hlavním městě rozměst,” potvrzuje Krčmář. V zahraničí se už dnes sta- víjet solární energii i přes omezení, existují. Bez
vějí střešní elektrárny pro firmy bez dotací pomocí problémů je možné stavět v okrajových částech
inovativních finančních modelů, jako jsou smlou- města, které nezasahují do památkové zóny. Rozvy o odběru elektřiny, takzvané PPA smlouvy voj fotovoltaiky v Praze potvrzuje samotná praxe.
(Power Purchase Agreements). Pro bytové domy, Na mnoha budovách už panely instalované jsou,
■ TECHNOLOGIE
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z desítek megawattů instalovaného výkonu.

Po dotacích pro soláry je obrovský hlad

Průkopník komunitní energetiky
Jednou z cest, jak efektivně využít potenciál zelené energetiky ve městech, je koncept komunitní
energetiky známý ze západních zemí. Ten má dvě

nesporné
výhody – díky spojení více subjektů odVELKÝ ZÁJEM INVESTORŮ O MILIARDY Z MODERNIZAČNÍHO FONDU JE POCHOPITELNÝ, ŘÍKÁ
ŠÉF
padá vysoká hodnota počáteční investice, zároveň
SOLÁRNÍ ASOCIACE JAN KRČMÁŘ. VĚTŠÍ SLUNEČNÍ ELEKTRÁRNY SE V ČESKU NESTAVÍ 10 se
LET.
ale spotřebitelům otevírá možnost řídit spotře-

v celkovém výkonu nových instalací. Hlavní město
se na tomto růstu podílelo elektrárnami s výkonem pouhých 1,2 MW. Elektrárny se instalují především na střechách rodinných domů a podniků
mimo Prahu.

9. 2. 2021

Potenciál Prahy je obrovský
Hlavní město je považováno za průkopníka
inovací a moderních řešení. Pokud jde o rozvoj
fotovoltaiky, Praha tento trend bohužel nenásle-

bu energie a snižovat tím náklady.
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TECHNICKÝ TÝDENÍK

HN: Ve většině Evropy mají obnovitelné zdroje provozní podporu, ne
investiční jako u Modernizačního
fondu. Často formou aukcí, kdy
stát vypíše aukci na určitý výkon
a investoři soutěží, kdo potřebuje
nejnižší podporu. Nyní je v parlamentu zákon, který aukce připravuje i v Česku, ale ne pro solární
elektrárny. Proč?
Já pořád doufám, že si poslanci
uvědomí, že vyřadit z aukcí nej
levnější obnovitelný zdroj nedává
smysl. Pokud by se zákon schvá
lil i pro sluneční elektrárny, tak to
neznamená, že se příští rok spustí
aukce. Ty vždy vypisuje vláda podle
jasných definic. Takže pokud nebu
de chtít nové soláry, v pohodě. Ten
zákon jim pouze dává do budoucna
možnost vypsat aukci na cokoliv.

Jak na vlastní solární elektrárnu?

4. 11. 2021
Ceny plynu sníží otevření plynovodu z Ruska.
Na jaře se vrátí na loňskou úroveň,
odhaduje analytik
ČESKÝ ROZHLAS – Dvacet minut Radiožurnálu

Petr Lukáč
petr.lukac@economia.cz
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HOSPODÁŘKÉ NOVINY
Po dotacích pro soláry je obrovský hlad

24. 2. 2021
DENÍK

12. 12. 2021

Fotovoltaika je budoucnost. Solární sektor nabízí stále
více manuálních i administrativních pracovních pozic

Vidíme snahu ovlivňovat růst cen
některými dodavateli, hlavně zemního plynu,
připomíná zmocněnec

26. – 28. 2. 2021

ČESKÝ ROZHLAS – Zaostřeno

HOSPODÁŘSKÉ NOVINY
Stát diskriminuje soláry, střílí do vlastní nohy, tvrdí experti

Z

ájem o první velké dota
ce pro obnovitelné zdro
je po deseti letech předčil
všechna očekávání. Vláda
rozjela přijímání předběžných žá
dostí do Modernizačního fondu,
ze kterého chce za příštích deset let
vyplatit 150 miliard korun, může to
být ale i výrazně víc. Sešlo se přes
deset tisíc žádostí za stovky mili
ard. A drtivou většinu poslali in
vestoři, kteří chtějí stavět solární
elektrárny. Podle šéfa Solární aso
ciace Jana Krčmáře je hlad po do
tacích jasný, deset let se tu po so
lárním boomu v letech 2009 a 2010
nestavělo. „Je pravda, že Česko už
podporu jednou mělo a neohlídalo
počet postavených elektráren. Ale
my, namísto abychom se na tom
kole, ze kterého jsme spadli, naučili
jezdit, tak jsme ho zahodili,“ říká
v rozhovoru pro HN.
HN: Drtivá většina všech žádostí
z Modernizačního fondu je na solární elektrárny. Co to ukazuje?
Je tu obrovský hlad. V Česku se de
set let nic nestaví. Loni byl za tu
dobu rekordní rok, a to se u nás
postavilo 50 megawattů výkonu.
To je výkon jedné solární elektrár
ny ČEZ v Ralsku. Belgie měla loni
600 megawattů, Polsko 2000 me
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gawattů nového výkonu… Lidé zá
roveň čtou, jak celá Evropa šlape
do zelené energetiky. A u nás nic.
Spousta zahraničních firem je také
pod tlakem z mateřských společ
ností, aby byly více zelené. Když to
všechno sečtete, je ten zájem po
chopitelný.
HN: Proč se doteď nic nestavělo?
Protože nebyla žádná podpora.
A buďme upřímní, dnes v energe
tice bez podpory nepostavíte nic.
Výkupní ceny se připravují i pro
nový jaderný blok. Je pravda, že
Česko už podporu jednou mělo
a neohlídalo počet postavených
elektráren. Ale my, namísto aby
chom se na tom kole, ze kterého
jsme spadli, naučili jezdit, tak jsme
ho zahodili. A řekli, že už nás ježdě
ní na kole nezajímá. Některé firmy
tak odešly do zahraničí. Ne každá si
ale může vybudovat kancelář v Itá
lii nebo Austrálii. Když se podíváte
na ty, kdo před deseti lety investo
vali do fotovoltaik, tak to nejsou
energetici. Někdy jsou to bohatší
lidi, někdy pekaři, doktoři. Pokud
jste majitel lihovaru, tak nebudete
investovat do elektrárny v Polsku.
Ale možná čekáte, připravujete si
pátek
– neděle,
pozemky. A když
přijde první
mož
nost dotace, jakou je Modernizační
fond, jdete do toho.

Téma

Nechápeme, že
když někdo vloží
milion korun
do fotovoltaiky,
do bioplynky nebo
do větru, tak proč
by měl na každém
zdroji vydělávat
jinak.

26. – 28. února 2021

Z ministerstva životního prostředí
jen zaznělo, že zhruba tři čtvrtiny
žádostí jsou menší elektrárny.
My ta čísla nemáme. Můžeme se
řídit jen podle toho, kdo nám volá
a chce poradit s vyplněním formu
lářů. A to je pestré, víme o projek
tech, kdy lidé mají někde půl hek
taru a chtějí si na něj dát panely.
Jsou ale i členové asociace, kteří si
připravili mnohem větší elektrár
ny. Reakce lidí na ten fond byla ale
převážně opatrná. Říkali si často
spíš „já tam něco dám a uvidím“.
Podmínky byly zveřejněné na kon
ci listopadu, pak byly Vánoce, takže
podle mého je řada těch projektů
připravena jen v hrubých rysech.
HN: Jakou šanci mají dnes běžní investoři získat z fondu peníze? Velké
energetické firmy, které si musí
kupovat povolenky pro své uhelné
zdroje, do něj mají přednostní přístup. Nespolknou všechny peníze
firmy jako ČEZ?
To je otázka. Je pravda, že ČEZ už
avizoval, že má připravené projek
ty na elektrárny o výkonu stovek
megawattů. Vekou roli také bude
hrát to, jak složitá nakonec bude
povinná dokumentace u moder
nizačního fondu. Čím složitější
a dražší to bude, tím více to bude
ku prospěchu velkých firem. Pokud
žádost s nejistým výsledkem bude
i s posudky stát desítky tisíc korun,
tak to ty malé může odradit.

HN: Proč je provozní podpora pro
obnovitelné zdroje tak důležitá?
Jednou ze zásadních podmínek
projektů je financování. A bez jisté
výkupní ceny elektřiny na nějakou
dobu dopředu je pro banku složi
tější ohodnotit si riziko projektu.
Nyní se stále předpokládá, že cena
elektřiny bude stoupat. Ale před
pěti lety také najednou dramatic
ky klesla. Banka neví, kolikrát se
to stane za příštích deset nebo pat
náct let. Bez provozní podpory tak
bude financování výrazně dražší.
HN: Nenahrává toto opět velkým
hráčům?
Myslím si, že do určité míry ano.
Jsou velcí, mají vlastní pozemky,
dělají více projektů. Navíc v Česku
jsou banky u nás extrémně opatr
né. Hlavně kvůli tomu, jak se tady
stále mění pravidla podpory.
HN: Řekli vám na ministerstvu průmyslu, proč aukce pro fotovoltaiky
odmítají?
Od té doby, co se poprvé objevila
myšlenka o vyloučení solárů z auk
cí, jsme slyšeli asi deset různých
argumentů. Nejdříve, že budou
konkurenceschopné bez dotací.
Ale to dnes není nikdo. Týkat se
to může možná jen monstrózních
projektů. Pak se báli, že budou so
láry dominovat. To se ale dá pře
ce omezit tak, že vypíši jen malou
aukci na pár megawattů. Pak že
bude další solární boom. Opět, je

Ministr průmyslu Karel Havlíček si
slibuje, že ušetří miliardy korun. Vy
tvrdíte, že to může být likvidační…
Ten návrh chce nastavit maximál
ní vnitřní výnosové procento, tak
zvaný IRR. To je poměrně složitá
kalkulace toho, jak vydělávají pe
níze vložené do projektu. A kdo
toto maximální IRR překročí, při
jde o část podpory. Současný ná
vrh ale u fotovoltaik nastavil na 6,3
procenta. To je ale například nižší
než úroky, které některé ty projek
ty mají. I banky se bojí, že jim popa
dají úvěry za desítky miliard korun.
Problém také vidíme v tom, že
každý typ zdroje má to procento
jiné. Vítr a voda sedm procent,
biomasa 9,5 procenta a bioplyn až
10,6 procenta. Nebavíme se o výši
podpory, ale o výnosnosti. Prostě
na bioplynu můžete vydělávat dva
krát tolik než na slunci. To je dis
kriminační.
HN: Co ty odhady ministerstva,
kolik ušetří miliard?
Ono záleží které. Pan ministr Havlí
ček zmiňuje v každém rozhovoru
jiná čísla. Někdy tři a někdy deset
miliard. My ale víme, že ty výpočty
nemohou existovat. Vše se odvíjí
od sektorového šetření mezi maji
teli solárních elektráren, ve kterém
má stát zjistit, jaké mají reálně vý
nosové procento. A to šetření ještě
neproběhlo. Tedy zatím proběhlo
pro zdroje z let 2006 až 2009. Ten
rok 2010, o který vládě hlavně jde,
stále nikdo nezkoumal. I když nám
to na ministerstvu slíbili do loňské
ho listopadu.
HN: Co vyšlo zatím z výsledků
za rok 2009? Dostávaly soláry moc?
To nevíme. Ministerstvo nám tvr
dí, že je ještě nemá. I když to je více
než rok, co šetření skončilo. Bylo
by asi dobré, aby nám řekli, jak to
dopadlo. Proto nám přijde pode
zřelé, že ministr říká, kolik ušetří,
když neví, kolik kdo vydělává. Je
to divné.

HN: Jedna z variant debatovaných
v parlamentu je, že by se solárním
elektrárnám z roku 2010 zvedla
speciální solární daň z 10 na 20
procent. Bylo by to pro vás řešení?
My se solární daní nesouhlasíme.
Už tu několik zásahů bylo. Zname
nalo by to, že jen jeden zdroj je dále
diskriminován. My chceme stejné
podmínky pro všechny. Nechápe
me, že když někdo vloží milion ko
run do fotovoltaiky, do bioplyn
ky nebo do větru, tak proč by měl
na každém zdroji vydělávat jinak.

Debata HN: Budoucnost fotovoltaiky
HN: Máte už nějakou analýzu toho,
kdo si o peníze z fondu požádal?

Stát diSkriminuje Soláry. Střílí Se
do vlaStní nohy, tvrdí experti
Zákon, který brZy Projedná sněmovna, Zavádí PodPoru formou aukcí
Pro všechny obnovitelné Zdroje, kromě fotovoltaiky.
alena adámková

autori@economia.cz
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řestože Evropa zpřísňuje své klimatické cíle, odchází od uhlí a přechází
na obnovitelné zdroje energie (OZE),
v Česku se už 10 let nestaví nejlevnější
z nich – solární elektrárny. Jde o důsledek
neřízeného solárního boomu z let 2009 až
2010. Ten v Česku nastartovalo v roce 2008
stanovení příliš vysokých garantovaných
výkupních cen elektřiny z fotovoltaických
elektráren a pozdní přijetí novely, která by
umožnila jejich výraznější snížení v následujících letech, jež by bylo nezbytnou reakcí
na klesající náklady. Tato novela byla přijata
až v roce 2011.
Investoři, kteří stihli do té doby fotovoltaické elektrárny postavit, mají garantované výkupní ceny po dobu 20 let. Stát
a spotřebitele to stojí každý rok 29 miliard
korun. Proto byla v dalších letech podpora
výstavby nových solárních elektráren zastavena a na jejich majitele byla uvalena dodatečně tzv. solární daň a další dodatečná
opatření. To vedlo k úplnému útlumu jejich
další výstavby, ačkoliv tato technologie pak
zaznamenala obrovský technologický pokrok a náklady spadly o 90 procent.
„Dnes sice ještě úplně nevidíme světlo
na konci tunelu, ale už se rozednívá, malé
a střední instalace se rozvíjejí, proti předchozímu roku se nové kapacity navýšily
o 100 procent, technologie nadále zlevňuje. Doufejme, že s přispěním státu, nejen
finančním, ale i legislativním a osvětou,
k rozvoji dojde a bude násobně urychlen,“
uvedl v debatě Hospodářských novin a týdeníku Ekonom na téma Budoucnost fotovoltaiky Štěpán Chalupa, předseda Komory
obnovitelných zdrojů energie.
Přesto fotovoltaických instalací nyní
přibývají jen desítky megawattů ročně, ne
po stovkách či tisících jako v okolních zemích EU. „Provozní podpora nově postavených fotovoltaických elektráren byla totiž
ukončena v roce 2015, kdy instalovaný výkon
‚solárů‘ dosáhl cíle stanoveného v Národním
akčním plánu pro obnovitelné zdroje,“ vy-

Co proSazují SolárníCí do novely zákona
o podporovanýCh
zdrojíCh energie
IRR (povolená míra zisku) by
měla být nastavena pro všechny
obnovitelné zdroje stejně na úrovni
10,6 procenta. Nyní je podle návrhu
pro fotovoltaiku 6,3 procenta, vítr
a vodu 7 procent, biomasu 9,5 procenta a bioplyn 10,6 procenta. Přitom Evropská komise při schvalování návrhu potvrdila, že výnosnost
na úrovni 10,6 procenta je obecně
přijatelná pro všechny zdroje.
Schválení novely v této podobě by
znamenalo, že mnohým investorům
do solární energetiky by výnos z jejich provozu nestačil ani na splácení
úroků bankám a ohroženy by tak
byly tisíce domácností, firem a obcí,
které do fotovoltaiky investovaly.
Výše IRR není stanovena Evropskou komisí, ta pouze odsouhlasila
to, co jí Česko předložilo v rámci
tzv. notifikačního řízení. V odborné
veřejnosti panuje obecná shoda
v nastavení rovných a nediskriminačních podmínek pro sektor
fotovoltaiky ve srovnání se všemi
ostatními obnovitelnými zdroji.

světlil náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla. Od té doby byly tomuto
oboru poskytovány jen investiční dotace.
Možná bude peněz z unie nadbytek
Investiční dotace do fotovoltaiky se nyní
násobně zvýší, a to díky Modernizačnímu
fondu EU, který má pomoci chudším členským zemím splnit unijní klimatické cíle.
Ministerstvo životního prostředí už rozjelo
předvýzvu k Modernizačnímu fondu, kde se
bude rozdělovat minimálně 150 miliard korun z výnosu prodeje emisních povolenek.
Přišlo přes 10 tisíc žádostí, především právě
na podporu výstavby fotovoltaických elektráren. Podle Blahoslava Němečka, partnera
týmu consultingu pro klienty z odvětví energetiky v regionu střední a jihovýchodní Evropy firmy EY ČR, je připravena řada velkých
projektů v této oblasti. „Možná že těch peněz
bude takový nadbytek, že bude problém je
efektivně alokovat,“ podotkl Němeček.
Podle Marka Langa, člena představenstva
Svazu moderní energetiky, má fotovoltaika v Česku velký potenciál rozvoje, větší,
než dnes tuzemsko předpokládá. „Počítá se
s tím, že v příštích 10 letech vzroste instalovaný výkon ze současných dvou na čtyři
gigawatty. Svaz moderní energetiky se společností Deloitte loni představil studii, podle
níž by potenciál fotovoltaických elektráren,
jakožto nejlevnějšího OZE, mohl být dokonce až na úrovni devíti gigawattů,“ uvedl Lang.
Soláry by se měly obejít bez dotací
V Evropě obnovitelné zdroje dostávají vesměs provozní podporu formou aukcí. Česko jde hlavně cestou investiční podpory.
Podle investorů ale tato podpora nezajišťuje dostatečnou jistotu, může zdražit financování ze strany bank. Je způsob podpory pro rozvoj solární energetiky klíčový?
„Každý z těch systémů má své výhody
a nevýhody. Mně osobně jsou sympatičtější
provozní podpory formou aukcí, protože to
subjekt stimuluje k trvalému rozvíjení projektu,“ řekl Blahoslav Němeček s tím, že tuzemsko má zastaralou legislativu, proto nemůže zatím využívat nyní běžně všude využívaný systém aukcí na nákup energie z OZE.

Institut aukcí pro všechny OZE zavádí
zákon o podporovaných zdrojích energie,
který začne brzy projednávat sněmovna,
ale s jednou výjimkou a tou jsou právě solární elektrárny. Neděla to vysvětluje tím, že
fotovoltaické elektrárny budou mít možnost získat až 60 miliard korun z Modernizačního fondu formou investičních dotací,
zatímco jiné zdroje budou mít tuto možnost omezenou. Stát má proto nadbytek
peněz na investiční dotace, ale nedostatek
peněz na provozní podpory. Podle Neděly
by fotovoltaika v aukcích mohla vytlačit
jiné, méně konkurenceschopné obnovitelné zdroje.
Podle Marka Langa by však právě aukce
umožnily rovné podmínky pro všechny technologie. „To, že stát v zákonu o podporovaných zdrojích energie vyřadil z mechanismu
aukcí fotovoltaiku, je projevem iracionality
a stát se tím střílí do vlastní nohy. Kdyby se
soláry objevily v systému aukcí, ještě to neznamená, že by vytlačovaly ostatní zdroje.
Složení energetického mixu se může řídit
pomocí následných prováděcích vyhlášek
k zákonu,“ je přesvědčen Lang. Fotovoltaiku by z aukcí nevylučoval ani Němeček.
Podle Neděly by se však fotovoltaika brzy
měla obejít bez jakýchkoliv dotací, nejpozději v roce 2025.
Chalupa pak poukázal na další vážný problém v zákonu o podporovaných
zdrojích energie. „Hrozí nerovný přístup
k jednotlivým technologiím. Návrh novely zákona počítá s tím, že takzvané vnitřní
výnosové procento neboli povolená míra
zisku, která určuje výši veřejné podpory,
bude pro různé obnovitelné zdroje rozdílná. U solárů je to jen 6,3 procenta, nejméně
ze všech obnovitelných zdrojů.“
Podle Langa by povolená ziskovost měla
být nastavena jednotně, případná nadměrná podpora pro soláry by pak mohla být
korigována další solární daní. Tato návratnost však podle něj nestačí na splácení bankovních úvěrů a vedla by ke krachu
tisíce projektů.
Partnerem debaty byla společnost
SLASH Public Relations
o budoucnosti
české
fotovoltaiky
diskutovali
zleva: Marek
Lang ze Svazu
moderní
energetiky,
Blahoslav
Němeček
z poradenské
společnosti EY
ČR, redaktor
HN Petr Lukáč,
Štěpán Chalupa
z Komory
obnovitelných
zdrojů energie
a René Neděla,
náměstek
ministra
průmyslu
a obchodu.
Foto: hn – lukáš
Bíba
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Vyplatí se to?
Peníze na tyto dotace získává Česko z prodeje emisních povolenek,
platí je tak ve výsledku ti, kteří vytvářejí skleníkové plyny. Česko
se jako součást Evropské unie zavázalo, že své emise sníží – a fotovoltaické panely na střechách
jsou jedním z nutných kroků.
Návratnost takové investice
u každého projektu vychází jinak.
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Domy s vlastní elektrárnou

Dostupné dotace

Počet instalací
Celkový výkon
(v MWh)

ILU

LIDOVÉ NOVINY

Elektrárny na střechách

Zdroj: Solární
asociace
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9. 3. 2021

éměř pět tisíc domácností si loni pořídilo
fotovoltaické panely
na střechu. Proti roku
2019 jde téměř o dvojnásobek. Očekává se, že růst nekončí a poptávka dál poroste.
Podle údajů Solární asociace
v Česku loni přibylo 6293 nových solárních elektráren. Většina, konkrétně 4846, vznikla
na střechách rodinných domů.
U nich průměrný výkon vychází
na 4,7 kWp. Podle konkrétních
podmínek taková instalace umí
za rok vyrobit 4000 až 5000 kilowatthodin elektřiny. Přibližně
80 procent ale připadne na slunečnější polovinu roku v období
mezi dubnem a zářím.
„Fotovoltaiky jsou pro vhodné
téměř pro každou domácnost. Je to
možnost, jak zanechat dalším generacím o něco čistější planetu,“ říká
Viktor Kádek, manažer pro technologie a chytré služby v ČEZ Prodej. Na panely lze získat dotace
z programu Zelená úsporám, další
programy mohou čerpat bytové
domy nebo firmy. Na rodinný dům
jde až o 150 tisíc korun, případně
až polovinu nákladů.

13
73

ROMAN ŠITNER

T

Různé jsou sklony a orientace
střech, části Česka se liší mírou
slunečního svitu a rozhoduje
i spotřeba elektřiny domácnosti
a technologie. Při využití dotací
se návratnost u instalovaných
elektráren pohybuje mezi šesti

a dvanácti lety. Kratší dobu v případě využití tepelného čerpadla,
tedy maximální podpory a maximální úspory.
Podstatná je i forma řešení přebytků, největší výroba je kolem
poledne, spotřeba pak obvykle ve-

čer. Nevyužitou elektřinu lze buď
odeslat do sítě, nebo uložit. Prodej elektřiny do sítě umožňuje několik obchodníků s elektřinou
a tuto službu zpravidla nabízí
jako virtuální baterii. Nevýhodou
je, že je třeba zaplatit poplatky za

V

nější podobě, měla novela zákona o obnovitelných zdrojích
Ekologie
i investice
energie
nastavit do budoucna smysluplný právní rámec
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sáhnoutvnitřní
větší nezávislosti
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fotovoltaiku
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opatření přichází po deseti letech
a Záhřebu. Jen za posledních
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Vinařství jako místo setkávání

10. 3. 2021
MF DNES
Státu vadí soláry, chce ubrat dotace

vládních opatření v létě umožnilo
ROMAN ŠITNER
uspořádat sedm koncertů a promíZnojma loni vyrostla do- tání letního kina nebo módní přesud nevídaná stavba. Ar- hlídku. Na Znojemsku vznikl
chitekti ukázali, jak jinak nový kulturní bod. Například na
může vypadat vinařství, jak se koncert Čechomoru dorazilo na tidají věci dělat jinak a jak je mož- síc diváků.
né celé místo i region posunout.
Od podzimu ale vinárna funguVinařství Lahofer v Dobšicích je prakticky jen jako prodejna lahu Znojma sbírá architektonické vového vína. A prostory tak nejde
ceny. Nedávno například zvláštní využívat k degustacím a setkávácenu poroty soutěním, zapovězeny
PROJEKT
že Best of Realty
jsou i koncerty.
– Nejlepší z realit.
Vedení firmy věří,
Oceňují architektonicky výjimeč- že letošní léto bude opět volnější
nou, elegantní a působivou stavbu a podaří se uskutečnit všechny nanového sídla vinařství, inspirova- plánované koncerty a bude možnou tvarem vinic, kterou architek- né začít pořádat i večírky a firemtonické studio Chybik+Kristof za- ní akce.
sadilo s citem a respektem k okolí
Stavba obsahuje nejen vinárnu
do mírného svahu. Vzniklý amfite- a potřebné zázemí. Jde hlavně
átr využívající pochozí střechu o prostory potřebné k samotné výumožňuje i pořádání větších kul- robě vína. Obsahuje lisovnu,
turních akcí.
sklep na 750 tisíc litrů vína i lahBohužel na celý projekt zatím vovací linku a kancelářské prostotvrdě dopadá pandemie koronavi- ry. Lahofer patří mezi největší viru. Kvůli ní bylo před rokem odlo- nařství v Česku, obhospodařuje
ženo jarní otevření. Až uvolnění 430 hektarů vinic.

U

7. 5. 2021
MF DNES – PRAHA
Malé české zelené ambice

Nové sídlo Vinařství Lahofer v Dobšicích u Znojma se slavnostně otevřelo
loni v létě, zhruba čtvrt roku po dokončení. Elegantní a působivou stavbu
zasadilo architektonické studio Chybik + Kristof do mírného svahu mezi vinice (vlevo dole), pochozí střecha (detail vpravo nahoře) umožňuje i pořádání větších kulturních akcí. Stavba ukrývá nejen vinárnu (vpravo dole) – která
bude po odeznění pandemie kromě
ochutnávek sloužit i k pořádání různých
společenských událostí – a kanceláře,
ale hlavně prostory potřebné k samotné výrobě vína, tedy lisovnu, rozsáhlý
sklep i lahvovací linku. FOTO LAHOFER

N

poskytuje odborné služuložení energie a při jejím vyzveby v oblasti komerčních nemovidávání text
stejně jako všichni ostattostí a investičního poradenství,
ní platit
poplatky
za distribuci
Jan
Krčmář
se v lednu stal Andrew Peirson.
a všechny daně. Proto se vyplatí
Do Prahy se vrací po několika leelektřinu spotřebovat nebo uložit
tech strávených na Balkáně.
přímo v domě. Levnějším řešeV realitách má více než 15 let
ním je energii použít na ohřev
zkušeností, hlavně ze střední a jivody, druhou možností je využíhovýchodní Evropy, čtyři roky
vat bateriové úložiště.
působil také ve Velké Británii.
Domácnosti si zpravidla dopřávají to dražší řešení. „Loni jsme
PROFIL
instalovali 660 střešních fotovoltaik, z toho 485 s bateriovými
systémy,“ popisuje Viktor Kádek. Kombinace s bateriemi potvrzuje i Jan Průcha, šéf firmy Insight Home. „Podíl systémů využívajících pro akumulaci ener- dubnu loňského roku se na vládu
gie baterie
dosahuje
na českém
re- dokument pro rozvoj obnovitelných
dostal
klíčový
právní
zidenčním trhu 70 až 80 procent.
Česku.
době, kdy celá Evropa investuje obrovské
Toto jezdrojů
evropskývunikát
– vV
sousednímprostředky
Německu jde do
o 65transformace
proekonomiky směrem k udržitelcent,“ popisuje.

pět let stál v jihovýchodní Evropě u kontraktů za více než miliardu eur.
Ani Praha pro něj není novinkou, tři roky v české metropoli
řídil oddělení kancelářských
pronájmů v pražské pobočce
společnosti King Sturge. Tato
firma se později sloučila s JLL.
„Protože má žena je Češka, zapustil jsem zde kořeny,“ popisuje Peirson jeden z důvodů, proč
nabídku přijal. „Praha jako město je jedno z nejkrásnějších měst
v Evropě a je jen obtížně srovnatelná s industriální severovýchodní Anglií, odkud pocházím,“ dodává. Praha se podle něj
proměňuje na světovou metropoli s velkým podílem cizinců, kteří v ní pracují, rozšiřuje se i nabídka kvalitních restaurací.
Jeho úkolem v Česku je další
posílení růstu JLL. Za roky, co
působil na Balkáně, se podle něj
český trh změnil. Hlavně v tom,
že zesílila váha domácího kapitálu – tím se začal odlišovat od
dalších zemí regionu.
Za výzvu ale považuje stavební proces a všechnu nejistotu, která jej doprovází. „S tak dlouhým
procesem získávání stavebního
povolení jsem se nesetkal ani na
Balkáně,“ popisuje. Nevýhody,
které z toho plynou, jsou jasné.
„Například ve Varšavě se za posledních pět let každoročně postaví v průměru čtyřikrát více
bytů než v Praze. A to se projevuje v jejich cenách,“ přibližuje.
Hlavní výzvou současnosti je
koronavirus. Loňský rok byl
pro obor skokem do neznáma.
Tvrdě dopadl na hotely a obchody, prudký rozvoj eshopů ale posílil trh se skladovacími prostory. Jak přesně dopadne na kancelářské prostory, se zatím neví.
„Můj osobní názor je, že způsob, jakým jsme využívali kanceláře, se prostě změní. Už neuvidíme nahuštěné počítače
v kancelářských prostorách jeden vedle druhého a vnitřní
uspořádání bude mnohem otevřenější, kde se lidé rozhodnou,
jak a kde chtějí pracovat,“ říká
s tím, že čeká, že kanceláře se
zmenšovat nebudou. Na jednoho zaměstnance bude spíš potřeba více místa.
rš

zpětně. Je to neférový přístup státu, který něco garantoval
a svoje podmínky zpětně změnil,” říká Jan Krčmář, předseda
představenstva Solární asociace.
Nejsou to ale jen majitelé solárních elektráren, kdo se
současnou podobou novely nesouhlasí. Proti se v mezirezortním připomínkovém řízení k návrhu zákona postavila
prakticky všechna připomínková místa - od Ministerstva
pro místní rozvoj přes Hospodářskou komoru až po Svaz
průmyslu a dopravy, a dokonce i Energetický regulační úřad.
S rozdílnou výnosností pro jednotlivé zdroje pak nesouhlasila ani Legislativní rada vlády, která uvedla, že neodůvodněné
rozlišování vnitřního výnosového procenta je diskriminací
provozovatelů výroben elektřiny, kterým byla přiznána nižší
výnosnost.
Stát si od novely slibuje, že ušetří miliardy korun, které
v současném rozpočtu notně scházejí. Nejprve ale musí dojít
k takzvanému sektorovému šetření, ve kterém Ministerstvo
průmyslu a obchodu (MPO) zjistí, jaká je průměrná výnosnost jednotlivých zdrojů energie. Poté bude upravovat výši
podpory. „Šetření zatím proběhlo jen pro zdroje z let 2006 až
2009. Ministerstvo nám ale tvrdí, že výsledky z roku 2009
ještě nemá. I když to je více než rok, co šetření skončilo. Rok
2010, o který vládě hlavně jde, začíná MPO zkoumat teprve
nyní. Takže pokud pan ministr Havlíček mluví o konkrétním počtu miliard, které Česko ušetří, je to dost podezřelé,”
doplňuje Krčmář.
Stát ročně vydá na fotovoltaiku 29 miliard korun. Podle
výsledků studie společnosti EY šlo však v roce 2018 z provozu solárních elektráren zpátky do veřejných rozpočtů
14 miliard korun. Výsledné náklady jsou tak poloviční, než
se obvykle uvádí.

Těžké časy pro fotovoltaiku

Pokud by novela zákona o POZE prošla v současné podobě,
pro solární sektor by to mohlo znamenat velké problémy.
Výnosnost na úrovni 6,3 procenta je třeba vnímat v kontextu náročnosti investice. Většina elektráren vznikla
přibližně před deseti lety, kdy byly úroky z úvěrů na takové
projekty stanoveny zpravidla v rozpětí 6-9 procent. Mnoho
podnikatelů či firem by nemuselo být schopno ani zaplatit
úroky.
Jedním z nich je i Josef Pulíček, který provozuje solární
elektrárny na střeše své kozí farmy na Jablonecku: „V případě
schválení novely v současné podobě získáme peníze tak
akorát na zaplacení úvěrů bance. Ohrožen by byl celý provoz
farmy, museli bychom propouštět některé zaměstnance.
A vyloučeno není ani to, že bychom celou farmu museli
zavřít.”
Podobně je na tom majitel solární elektrárny na Opavsku
David Svoboda. V případě přijetí novely v současném znění
pravděpodobně zkrachuje. „Stát tak přijde o další subjekt,
který poctivě platil nemalé daně, zaměstnával lidi,” uzavírá
Svoboda. n

Jan Krčmář, předseda
představenstva Solární
asociace

BilaNce česKých FVe
(v miliardách korun)

29,2

Za jeho popularitou stojí
především skvělé schopnosti
mimo zpevněné cesty, které
mu může závidět i leckteré módní SUV. Ranger se
chlubí bezkonkurenční
brodivostí až 800 milimetrů, velkou světlou výškou
a redukční převodovkou,
díky čemuž se nezalekne ani
opravdu náročného terénu.
A když na to přijde, můžete
za vůz zapřáhnout přívěs
o hmotnosti až 3,5 tuny.
Rozměrnou plochu korby lze
využít na mnoho způsobů.
A s rolovacím hliníkovým
krytem či takzvaným hardtopem se nemusíte obávat
ani špatného počasí.

Celkové výdaje
na podporu FVE
(2018)

Z této částky bylo hrazeno
13,3 mld. korun z plateb od
koncových zákazníků na podporu
OZE (poměrná část vztažená
k FVE) a zbylých 15,9 mld. korun
ze státního rozpočtu

14,1
Celkové příjmy
veřejných
rozpočtů z FVE
(2018)

Z této částky je 6,9 mld. korun
přímým příjmem do státního
rozpočtu, zbylých 7,2 mld. korun
tvoří ostatní příjmy. Pokud od
výdajů ze státního rozpočtu
odečteme přímé příjmy, rozdíl činí
8,9 mld. korun
Pramen EY

11. 6. 2021
5 PLUS 2

Pick-upy jsou
v našich končinách
neokoukaným zbožím
a automobilka Ford
patří v tomto odvětví
mezi lídry. Model
Ranger je toho jasným
důkazem, vždyť jde
o nejprodávanější
terénní pick-up
v Evropě. I když jsou
vozy této kategorie
stále primárně
užitkové, tento
model se atraktivním
vzhledem a bohatou
výbavou může rovnat
s tradičními osobáky.
A vzhledem ke své
víceúčelovosti je
v jistých ohledech
i násobně lepší!

Nesouhlas a řada připomínek

inzerce

Domy s vlastní elektrárnou
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ohrozí budoucnost fotovoltaiky

53
2

Novela zákona o obnovitelných zdrojích energie vážně

V lednu prošla prvním čtením
v Poslanecké sněmovně novela
zákona o podporovaných
zdrojích energie, jejímž
cílem je nastavit dlouhodobě
udržitelný rámec pro rozvoj
obnovitelných zdrojů v Česku.
Za tímto účelem nastavuje výši
LIDOVÉ NOVINY Pondělí 1. března 2021
NEMOVITOSTI vnitřního výnosového procenta,
13
zjednodušeně maximální
Nový šéf JLL
výnosnost projektu.
Ta je ale pro
je v Praze
každý typ zdroje
obnovitelné
jako
doma
Na českých střechách rapidně přibývá solárních panelů ● Návratnost investice je šest až dvanáct
let nastavena
ovým jinak.
ředitelem společenergie
nosti JLL v Česku, jež

Pokud jste si mysleli,
že užitkové vozy
nenadělají mnoho
parády, Ford Ranger
s atraktivním
vzhledem a bohatou
výbavou vás milerád
vyvede z omylu.
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Jak pracovat stylově?

Novela zákona o obnovitelných zdrojích
energie vážně ohrozí budoucnost
fotovoltaiky

Byť jsou pick-upy především
pracovními nástroji, v posledních letech zaznamenaly
obrovský pokrok, především
co se týče cestovního komfortu. Ranger má v nabídce
motory o výkonu 170 až 213
koní, nejsilnější volbou pro
náročné je biturbo s točivým
momentem 500 newtonme-

Řešme budoucnost, nastartujme v Česku
rozvoj zelené energie

7. 7. 2021
Moderní kabina svým pojetím a bohatou
výbavou navazuje na osobní vozy

trů a desetistupňovou
automatickou převodovkou.
Spolehnout se můžete rovněž
na plejádu bezpečnostních
a asistenčních systémů dobře
známých z osobních aut.
Ranger může být vybaven
například adaptivním tempomatem včetně indikace
bezpečného odstupu od vo-

zidla, aktivním parkovacím
asistentem či varováním před
neúmyslným opuštěním jízdního pruhu.
Velice pestrá je taktéž výbava. Pick-up může dostat
18“ kola z lehkých slitin,
střešní podélné nosiče,
LED světlomety, ambientní

Korba s rozměrnou ložnou plochou poskytuje
široké možnosti využití

LIDOVÉ NOVINY

osvětlení interiéru, kožený
volant či vyhřívaná přední
sedadla. Nezapomnělo se ani
na multimédia, která jsou
tady zastoupena systémem
SYNC s vestavěnou navigací
a podporou Apple CarPlay
a Android Auto. Zrcadlení
vašeho chytrého telefonu je
tedy velice snadné.

Pro nejprodávanější verze
připravil dovozce cenové
zvýhodnění až 364 011 Kč.
Aktuální nabídku dostupných vozů najdete na stránkách www.fordskladem.cz.
Na všechny vozy v nabídce
se vztahuje záruka Ford
Protect na 4 roky nebo
200 000 km.

Hazard s firmami a podnikateli

16. 9. 2021
EKONOM – MAGAZÍN ENERGIE
Zákon o podporovaných zdrojích energie dopadne
na solárníky tvrdě

7. 10. 2021
MF DNES

20. 5. 2021

Soláry na všechny střechy
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Česko zažívá boom „domácích“ solárních elektráren

Soláry na střechách letí

Budoucnost obnovitelných zdrojů energie v Česku

Martin Brůha. Zatímco od letošního ledna platily domácnosti za dodaný kW tepla
s DPH asi 1380 korun, od prosince je to skoro 1680 korun.

Cena tepla v Plzni
vzroste od počátku
ledna v průměru
o 9,7 procenta
Pražská opoziční ODS z růstu cen dálkového tepla, který se
blíží 25 %, viní představitele
města. Praha přitom ztratila na
Pražskou teplárenskou přímý
vliv. V minulém volební období
totiž svůj podíl zobchodovala
za podíl Energetického a průmyslového holdingu v Pražských službách, které tak hlav- cena tepla včetně DPH z výměníkové stanice nebo plynoní město plně ovládlo.
Na turbulentní vývoj na trhu vé kotelny je 784 Kč/GJ. Průs energiemi reagovaly Teplár- měrná domácnost zaplatí měny Brno, které jsou městskou síčně asi o 250 korun více než
společností, zdražením už od doposud, což podle vedení
prvního listopadu. Konečná teplárny představuje zhruba

Vyšší ceny elektřiny
mu zlepšily výnosy ze soláru

9. 6. 2021

8. 12. 2021

METRO

PRÁVO

(Pokračování ze str. 1)
Schaffer odhaduje, že dosud
takto každoročně ušetřil bezmála 5000 Kč. Investice do
elektrárny, kterou si vybudoval,
by se mu takto vrátila do 16 let,
přičemž životnost zařízení je asi
25 let. Nyní však díky vysokým
cenám předpokládá zkrácení této lhůty na pět až šest roků.
To proto, že byl donedávna
klientem Europe Easy Energy
ze skupiny Bohemia Energy,
která v polovině letošního října
ukončila činnost, a dostal se
stejně jako statisíce dalších domácností do režimu dodavatele
poslední instance a cena elek-

Zájem o fotovoltaiku na střechy dramaticky roste

třiny mu najednou stoupla asi
na dvojnásobek.
V nízkém tarifu platil kolem
2,20 Kč a ve vysokém asi 4,20
za kWh. Teď ho ale kWh v nízkém tarifu vyjde na asi 5,30 Kč
a ve vysokém na 7,20 Kč.
Rozhodl se tedy dokoupit
další panely, aby nebyl tolik závislý na drahé energii ze sítě.
„Kupuji čtyři další panely
s celkovou kapacitou 1,8 kW,
tím navýším výkon asi na dvojnásobek. Panely stály 23 tisíc
korun, k tomu pořizuji regulátor
za 11 tisíc korun, celkem to tedy
vyjde na 34 tisíc,“ vyčíslil Schaffer. Za práci další peníze nevy-

dá, vše si instaluje sám. Po jejich uvedení do provozu pokryje
roční spotřebu více než z poloviny, za rok by měl z panelů vyrobit kolem 3 MWh. Úložné baterie ale dokupovat nehodlá:
„Budu akumulovat do bojleru.
Baterie jsou drahé, 1kWh vyjde
přibližně na 4500 Kč.“
S nákupem panelů neotálel
také kvůli tomu, že zdražují.
„Ceny panelů začínají růst. Asi
před měsícem stál 330W panel
asi 4300 Kč, dnes je už o 1000
Kč dražší,“ dodal.

EUR (Kč/EUR) 25,29

LONDÝN Nizozemsko-britský
výrobce spotřebního zboží Unilever prodá svoji čajovou divizi
Ekaterra investičnímu fondu
CVC Partners za 4,5 miliardy
eur (skoro 114 miliard korun),
oznámil včera Unilever. Divize
Karlovy Vary
zahrnuje 34 značek čajů včetně
značek Lipton, Pukka a Tazo.
Prodej by měl být dokončen
v druhé půli příštího roku. Prodejem se Unilever zbavuje podPlzeň
niku, který několik let brzdil
jeho zisk, protože poptávka po
černém čaji klesala a chutě spotřebitelů se měnily, napsala
agentura Reuters.
STŘEDA 8. PROSINCE 2021 PRÁVO

Výroba automobilů
v Česku stále vázne

+0,21 %

USD (Kč/USD) 22,25

Pátek 19. listopadu 2021

-0,11 %

tr. unce) 1858,00
ZLATO (USD/

+0,28 %

ROPA
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(USD/
barel)

81,29

-0,36 %

Jak se v Česku vyplatí solární panely

Fotovoltaický
potenciál

Liberec
Ústí nad Labem

Hradec Králové

Praha

Pardubice

Ostrava
Olomouc

Jihlava

Brno

Zlín

České Budějovice

České republiky
PRAHA Výroba automobilů
v Česku se v říjnu kvůli odstávv kWh/m2
kám způsobeným nedostatkem
ditel společnosti Teplárny Br- solárního
městu, zásobuje
zhruba třetinu
panelu
čipů propadla meziročně o 47
no Petr Fajmon.
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ského
roku,
který
byl
dosud
nejcena za teplo a teplou vodu Pašek, generální ředitel Plzeňhorší
od roku
2014.o 285 korun mě- ské teplárenské. Ta vytápí přes
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měsíčně
navíc,“
uvedla sazmluvčíké světloval
jinénavysokým
19 procent.
Vyhověla
čtvereční
zhruba 950 až Podle S-Power Energies přitom korun, ale na dotacích lze z této trochu přizpůsobit životní styl.
Tímto způsobem jsme všakba činila
společnosti
Markéta
Hozová.metr
nárůstem
inflace.
postupovat nechtěli,“ uvedl ře-tím Jablonecká
tlaku ze stranyenergetická
tureckého pre-patří1340 kWh
sluneční
nej- postupně roste pořizovací cena částky získat zpět až 205 tisíc, Například načasováním spínání
(ape,
trj, ib, energie,
kal, lž, mh)
zidenta Recepa Tayyipa Erdoga- víc v létě.
domácí fotovoltaické elektrárny, tedy téměř polovinu.
spotřebičů v hodinách, kdy vyrána, který doufá, že nižší náklady
protože domácnosti stále častěji
Podstatná je ovšem také návrat- bí nejvíc, ukládáním přebytků do
na úvěry podpoří tureckou eko- Štědřejší dotace
pořizují sestavy s bateriovým úlo- nost nemalé investice. To je doba baterií nebo využíváním sluneční
nomiku. Turecká lira včera vůči Letos u nás vzniklo podle Solární žištěm. To ukládá solární energii za kterou se nám částka vložená energie k ohřevu vody v bojleru
americkému dolaru sestoupila na asociace již téměř 6000 instalací a umožňuje její využití v době, do fotovoltaiky vrátí ve formě či v bazénu.
nové minimum, odpoledne si do- na rodinných domech, což je opro- kdy je potřeba.
uspořené částky za energie.
lar vůči liře připisoval přes dvě ti loňsku dvojnásobek. Zájem
„V současnosti už si bateriové
„U nejčastěji instalovaných se- Omezený příjem poptávek
procenta za kurzu 10,88. „Je to o sluneční panely umocnilo i uve- úložiště pořizuje devět z deseti stav se v posledních letech návrat- „Zájem o fotovoltaiky se zvýšil
naprosto šílený krok, který vysta- řejnění nových podmínek dotační- klientů. Chtějí větší nezávislost nost investice pohybovala větši- o stovky procent. Za hlavní důvuje liru skutečnému nebezpe- ho programu Nová zelená úspo- a jde jim o to, aby zdroj využili na nou mezi osmi a deseti lety. To vod považujeme zejména velký
čí,“ komentoval snížení úroků rám, který je od 1. října 2021 vý- maximum. V souvislosti s nový- znamená, že každý další rok už nárůst ceny elektřiny. Lidé se
analytik Tim Ash ze společnosti razně štědřejší. Maximální dotace mi podmínkami dotací také na- elektrárna svým majitelům jenom nyní více zajímají o možnosti, jak
BlueBay Asset Management.
na střešní fotovoltaiku pro domác- růstá výkon instalovaných se- vydělávala. Garantovaná život- za energie ušetřit, jak se před vyšnosti vzrostla ze 150 tisíc až na stav,“ uvedl pro LN jednatel fir- nost panelů je 25 let, ale elektrár- šími náklady za energie chránit
200 tisíc korun.
my Jaroslav Šuvarský.
na klidně může sloužit o mnoho a jak být energeticky více
Zdroj: ČTK

Zdroj: Solární asociace

Soláry na střechách letí
soběstační,“ řekla LN mluvčí společnosti E.ON Martina Slavíková. „Navíc vyšší cena energie přináší i kratší návratnost investice,
která je s pořízením fotovoltaiky
spojená,“ dodala.
Nápor je tak obrovský, že společnost musela dočasně pozastavit příjem objednávek prostřednictvím webových stránek. Nové
zákazníky však E.ON nadále přijímá a do konce listopadu bude
zase otevřený online kanál.
Naopak třeba společnost Solidsun musela příjem nových poptávek úplně zastavit, protože by to
z kapacitních důvodů nezvládla.
„Zakládáme si na férovém přístupu k zákazníkům, a proto jsme
raději z kapacitních důvodů dočasně omezili příjem nových poptávek. V tuto chvíli předpokládáme, že příjem nových zákazníků
nebudeme schopni obnovit dříve
než na začátku příštího roku,“
upozorňuje Solidsun na svém
webu.

inzerce

René Schaffer u svých solárů.

Zájem o fotovoltaiku na střechy dramaticky roste
Martin Procházka

Obnovitelné zdroje. Každých pár let nová pravidla pro podnikání

-0,49 %

Teplo zdraží v celém Česku
(Pokračování ze str. 1)
Pražané, kteří odebírají dálkové teplo od Pražské teplárenské, platí od začátku prosince
až o 350 korun měsíčně více.
Společnost, kterou loni získala
Veolia Energie ČR od Energetického a průmyslového holdingu Daniela Křetínského, nový
ceník zdůvodnila cenami emisních povolenek a paliv.
Teplo vyrábí především
v mělnické elektrárně a zásobuje na pravém břehu Vltavy
asi 230 tisíc zákazníků, od domácností přes školy po firmy.
Levý břeh Vltavy ovládla francouzská skupina Veolia už
v roce 2016.
„V minulosti jsme se snažili
udržet ceny pro naše klienty co
nejnižší a navyšovali jsme
o daleko méně, než byl reálný
narůst našich nákladů. Vzhledem k výraznému nárůstu cen
na trhu pro tento i příští rok to
však již není nadále možné,“
řekl ředitel Pražské teplárenské

Foto Martina Mikulecká
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Unilever prodává
čajovou divizi za
4,5 miliardy eur

EKONOM

19. 11. 2021

EKONOMIKA
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Ceny elektřiny prudce rostou
a vlastní výroba z fotovoltaiky
na střeše je jednou z nejefektivnějších cest, jak se vyhnout astronomickým platbám za proud.
Zájem o instalace roste průběžně, letos však vyskočil
oproti minulému roku několikanásobně. „ČEZ Prodej letos
v říjnu podepsal téměř dvojnásobek smluv na fotovoltaiku,
než tomu bylo v červnu,“ potvrdil Právu mluvčí ČEZ Roman

Gazdík. Počtu fotovoltaik instalovaných za celý loňský rok
dosáhla letos firma již koncem
července.
„Členské firmy nám hlásí, že
počty poptávek vzrostly o desetinásobek a víc. Firmy nestíhají, čekací doby na elektrárny
jsou v řádu několika měsíců,“
sdělil Právu předseda představenstva Solární asociace Jan
Krčmář. Popularitu elektráren
zvyšuje fakt, že na ně lze dostat
dotaci od státu, a to až ve výši
několika set tisíc korun.

„Výše podpory se odvíjí od
parametrů systému, rozhodující
je zejména instalovaný výkon
a kapacita akumulace. Majitelé
rodinných domů mohou dosáhnout na dotaci až 200 tisíc korun, v případě realizace v Moravskoslezském, Ústeckém nebo Karlovarském kraji až 220
tisíc,“ řekl Právu Ondřej Charvát z tiskového oddělení ministerstva životního prostředí.
Zatímco v roce 2019 bylo
v rámci programu Nová zelená
úsporám proplaceno 2908 žá-

dostí o dotaci na fotovoltaiku,
loni to bylo už 4882 vyřízených žádostí a letos jich zatím
stát z celkem 8902 podaných
proplatil 5579.
Cena elektrárny se podle
Gazdíka odvíjí od typu kombinace fotovoltaiky s dalšími
technologiemi. „Přebytky z fotovoltaiky, tedy tu část energie,
kterou nevyužiji přímo spotřebiči v domácnosti, je vhodné
použít například k ohřevu vody
nebo si je uložit do bateriového
uložiště a následně tuto energii

využívat v době, kdy ji potře- né roční výdaje na energie sníbuji,“ uvedl Gazdík.
žit až o 50 procent. Se současnými cenami elektrické energie
může být návratnost fotovoltaické elektrárny již od pěti až
šesti let,“ doplnil Gazdík.
Ceny panelů i dalších komponent podle Krčmáře teď kvůli
pandemii a růstu cen zboží a surovin stoupají. „Proti loňskému
roku jsou dnes panely o asi 15
až 20 procent dražší. Obecně se
očekává opět pokles cen, který
ale už nebude tak rychlý jako
v době před pandemií,“ dodal.

Návratnost i pět let

Nejzákladnější kombinaci fotovoltaiky s ohřevem vody od
ČEZ vyjde i s maximální možnou dotací na 91 480 Kč. Nejoblíbenější fotovoltaika o výkonu
6,44 kWp s bateriovým uložištěm o kapacitě 9,6 kWh vyjde
klienta po nejvyšší možné dotaci na 214 000 Kč. Samotná instalace trvá jeden až dva dny.
„S fotovoltaikou lze průměr-

Vyneseme výš
než do základního
tábora

Energošmejdi pokračují
v nekalých praktikách
Martin Procházka
Zprostředkovatelé prodeje
energií pokračují v nekalých
praktikách. Ve zprávě za třetí
čtvrtletí to sdělila Česká obchodní inspekce (ČOI).
Inspektoři za uvedené období pravomocně udělili pět pokut v celkové výši 700 tisíc
korun.

Padaly pokuty
za smluvní sankce

(Inzerce)
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„V drtivé většině se jednalo
o pokuty za to, že klientovi naúčtovali smluvní sankci, ačkoli
na to nemají žádný právní nárok. Spotřebitel si to může rozmyslet. Je to mimo prostory
obvyklé pro podnikání, takže
může do 14 dnů od služby odstoupit,“ řekl Právu mluvčí
ČOI Jiří Fröhlich.
Konkrétně mluvčí inspekce
jmenoval společnost Glewari
Invest. „Obrátili se na nás spotřebitelé, kteří měli problém
s touto společností, které patří
tři pokuty z udělených pěti. Po-

užívala tento protiprávní dodatek ve smyslu, že pokud si to
lidé rozmyslí, budou platit pokutu,“ dodal.

Pomůže novela?
S tzv. energetickými šmejdy
má pomoci novela energetického zákona. Účinná bude od 1.
ledna.
Od poloviny roku se pak
zprostředkovatelé budou muset
registrovat u Energetického regulačního úřadu (ERÚ), pokud
budou chtít v činnosti pokračovat. ERÚ tak nad zprostředkovateli získá kompetence dosud
žádné neměl a lidem nemohl
pomoci jinak než radou.
Česká obchodní inspekce už
dříve varovala, že další prostor
pro aktivity různých nečestných zprostředkovatelů smluv
o dodávkách energií otevřelo
ukončení činnosti některých
dodavatelů v čele se společností Bohemia Energy, v důsledku
čehož si musí najít nové dodavatele statisíce lidí. Inspekce
především radí neuzavírat dohody po telefonu.
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INTERNET (PODCASTY)
Podcast s Janem Fouskem
ENERGIE BEZ EMISÍ

SOLÁRNÍ PŘÍBĚHY

Novela zákona znovu mění podmínky pro fotovoltaiku. Podle majitele
solární elektrárny z Broumova jim stát neustále hází klacky pod nohy
Vyrábět sluneční energii v Česku není snadné. Své o tom ví Jaroslav Šefc,
rodák z Broumova ve Východních Čechách a majitel malé fotovoltaické elektrárny. Od jejího pořízení mu stát změnil podmínky provozu už osmkrát. Nyní přichází vláda s novelou zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE), která
chce stanovit maximální výnosnost jednotlivých zdrojů energie. A nejnižší hodnotu navrhuje právě fotovoltaice. Nejen o tom, jaké dopady bude mít tato novela
právě na majitele solárních elektráren, jsme si povídali s Jaroslavem Šefcem.

So l á r n í a so ciac e pře d stav i l a sol á r n í př í b ě hy
ÚTERÝ
9. BŘEZNA 2021
Z D O M O VA
podnikatelů,
kteří
uvěřili v pobídku
státu a investovali


Na téma: Budoucnost ukládání energie
a obnovitelné zdroje

 STRANA 3

Mizí pocit sounáležitosti
svoji energii
xxx:a
xxx často i celoživotní úspory do fotovoltaiky.

Rozhovor Haló novin s předsedkyní OV KSČM Jihlava a předsedkyní Ústřední rozhodčí komise Helenou Vrzalovou

Retroaktivní kroky státu je však přivedly do nemalých
Současná situace stran COVID-19
zasáhla výrazně i do života KSČM.
O kr e s n í or g a n i z a c e J i h l a v a p a t ř í



k t ě m n e j a k t i v n ě j š í m , p o ku d j d e
DOPORUČUJEME
o pořádání akcí a podobně. Jak vy-

a v těch loňských jsme nedopadli
nejlíp.
Z m í n i l a j s t e v o l b y. C h ys t á t e
nějaké změny ve způsobu vedení
kampaně?
Musíme se přizpůsobit podmínkám. Kontaktní kampaň jsme připraveni rozjet formou termínovaných
ohlášených setkání s kandidáty


s KSČM, každý se soustředí jen na
své problémy, kterých doba přináší
čím dál víc. Byli jsme zvyklí pořádat
jednou za měsíc besedu se zajímavým hostem, připomínku významného výročí nebo třeba společenské
posezení s harmonikou, prostě setkání v prostorách okresního výboru.
A to padlo. Sice vydáváme měsíčník
Zpravodaj, kde informujeme o aktuálním dění – a snažíme se udržovat
dobrou náladu, ale to nestačí.
 O d ko nc e l o ňs k é h o r o ku j s t e
zaměstnaná mimo stranu a funkci
o kr e s n í p ř e d s e d ky ně vy k on á v á t e
n e u vo l n ě n ě . B y l a d ův o de m t a k y
pandemie?
Spíš ne. Personální náklady byly
pro okres neúnosné, z účtu pomalu
ale jistě mizely úspory. A zadlužit se
nechceme, proto jsem se rozhodla
pro »civilní« zaměstnání, v kanceláři
bývám po odpoledních. V tomhle je
podle mého názoru špatně nastavená
ekonomika strany, předseda na plný
úvazek je pro menší okresy likvidační. Přitom právě okresy odvádějí
obrovský kus práce a jsou nezastupitelné.

zrovna moc nenabízí - a prodavaček je zoufale málo. Ale
je dobré být mezi lidmi
nedotčenými politikou, vrací
se mi nadhled a na spoustu
věcí se určitě dívám objektivněji.
 Hodně se mluví o volbě
nového vedení strany ještě
před sjezdem. Co vy, jako
p ře d s e d k y n ě Ú s t ř e d n í ro z hodčí komise?
Po podzimních volbách
jsem jako členka vedení
KSČM nabídla odstoupení.
ÚRoK, která mezi sjezdy
o svém předsedovi podle stanov rozhoduje, mě ve funkci
potvrdila. Jsem za to ráda,
komise pracuje kvalitně,
věřím, že na tom mám svůj
podíl. I když na sjezdu už
funkci obhajovat nehodlám.
Pátým rokem vidím jen problémy a řeším spory, to je až dost.
Pandemie skončí a před námi bude
obrovský úkol – vrátit komunisty
v plném lesku na poltickou scénu.
(za)

problémů. Tiskové výstupy a video reportáže byly
padá vaše činnost teď?
Asi stejně jako jinde. Mezi lidi
nemůžeme, proto soustředíme pozornost na dálkovou komunikaci, na

Co vás přivedlo na myšlenku zřídit
si solární elektrárnu?
Inspiroval jsem se u svého tchána.
Už od devadesátých let provozoval
dvě malé vodní elektrárny, na kterých vyráběl čistou zelenou elektřinu. Tento přístup mě velmi zaujal,
proto jsem se v roce 2008 rozhodl
vybudovat s podporou státu vlastní
solární elektrárnu a pomoci mu tak
plnit jeho závazky v oblasti obnovitelných zdrojů.
Jaké byly začátky?
Nejprve jsem pracoval ještě
v zahraničí, ale už v té době jsem
začal vyřizovat stavební povolení,
nákup pozemku, úvěr a jiné nezbytné
věci. Začátky byly extrémně náročné.
První problémy se objevily už při
vyjednávání s bankou, když jsme zjistili, že nemáme dost peněz. V té

uveřejněny jak v celostátním tisku, tak na sociálních
Byli jsme zvyklí pořádat jednou za měsíc
besedu se zajímavým hostem, připomínku
významného výročí nebo třeba společenské
posezení s harmonikou... A to padlo.

sítích Solární asociace.

Podcastová série s Janem Krčmářem
ENERGIE BEZ EMISÍ
Na téma: Fotovoltaika – čeká ji světlá budoucnost?

sociální sítě, především Facebook.
A jelikož to vypadá, že se veřejné
aktivity nevrátí k normálu minimálně
do konce roku, zvažujeme i okresní
webovou stránku – možností, jak
oslovit okolí, moc není. Pro případ,
že by přece jen došlo k rozvolnění,
máme připravený cyklus akcí na
jihlavském náměstí, od her a soutěží
pro děti přes koncerty až po diskusní
stan. V Jihlavě potřebujeme být vidět
a slyšet, na podzim nás čekají volby,

v každé obci regionu, ale kdyby to
nebylo možné, posilujeme inzerci
v tisku, chystáme videošoty po vzoru
jiných okresů, a pracujeme na už
zmíněných sociálních sítích. Máme
vymyšlený i »trhák« pro závěr kampaně, ale to nebudu prozrazovat.
 A co vnitrostranická činnost?
Tam momentálně vidím velký problém. Nemůžeme se scházet, a mně
se zdá, že naši členové začínají ztrácet zájem, mizí pocit sounáležitosti

Pandemie ovlivnila jen můj výběr
zaměstnání. Chtěla jsem pomoci
tam, kde je potřeba, takže prodávám
v pekařství. Je to trošku z nouze
ctnost, míst právníka se v Jihlavě teď

Místo klidného důchodu obavy. Majitel
Praktici solární
jsou nespokojeni
elektrárny na Rakovnicku přestal důvěřovat státu

STRANA 4 
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pře- 37 procent by s touto variantou
(ste)
očkování bezpečný,
92 procent
podrobný popis sil- souhlasilo.
kompenzaci.
To sepostrádají
bohužel nestalo.
Nejvíce mě zaráží fakt, že i přesto, že jsem já
a další pomáhali státu splnit závazek v obnovitelných zdrojích, stát vůbec neměl potřebu s námi jednat a hledat třeba kompromisní řešení. Tento stav
navíc trvá do dnešních dnů a současná situace, kdy
vláda opět tlačí na změnu podmínek podpory, je
toho neoddiskutovatelným důkazem.
Vládní návrh přináší pro fotovoltaiku další řadu
změn. Jak konkrétně by vás novela zasáhla?
Elektrárnu o výkonu 500 kW ještě nemám splacenou. Plánované omezení maximální výnosnosti
6,3 % způsobí, že nebudu mít z čeho splácet úvěr.
Co bude potom nevím, za posledních 30 let jsem
v takové situaci nikdy nebyl. Očekávám, že mi
banka bude chtít zabavit majetek, kterým ručím za
úvěr a je možné, že skončím na ulici. Důchod mi
snad zůstane.
P21009

Josef Zoubek ze Senomat na Rakovnicku, majitel
rodinné firmy s nábytkem, se rozhodl vložit své celoži votní úspory do malé solární elektrárny. Uvěřil nabídce
garantované státem. Místo jistot však nyní řeší, jak
neskončit na ulici. Novela zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE) totiž nastavuje maximální výnosnost
a fotovoltaika získala nejnižší z jednotlivých obnovitel ných zdrojů, pouze 6,3 %. Pokud tato novela vejde v plat nost v současné podobě, pak je pro mnoho majitelů solárních elektráren likvidační.
Co bylo hlavním impulsem pro vybudování solární
elektrárny?
Určitě to byla snaha o zabezpečení vlastní rodiny na
horší časy, blížící se důchod, státní pobídka, ale i vhodný
pozemek. V polovině roku 2009 mi bylo 57 let a uvažoval jsem, co bude dál. Tehdejší zákon o podpoře výroby
elektrické energie z obnovitelných zdrojů jsem chápal
jako výzvu státu. Jelikož jsme vlastnili u obce Senomaty
pozemek o velikosti asi jednoho hektaru, který nabízel
ideální podmínky pro umístění fotovoltaických panelů,
začal jsem o této cestě uvažovat. Přesvědčil jsem rodinu,
že se nemusí projektu a její návratnosti bát, že vše je ošetřeno a zaručeno zákonem.
S jakými obtížemi jste se potýkal?
Najednou v průběhu roku 2010 byli majitelé solárních
elektráren největší vyvrhelové společnosti. Bylo to pro mě
opravdu nepříjemné. Zakládám si totiž na poctivosti, slušnosti a bezúhonnosti. K zákazníkům naší firmy s nábytkem jsem se vždy choval tak, aby se k nám vraceli. Neexistovalo nezaplatit fakturu včas nebo nesplácet úvěr.

Důvěřoval státu. Hrozí mu proto bankrot

Podcast s Janem Krčmářem
NEKECEJ
Proč žádní solární baroni neexistují? Proč jsme
v Česku naprosto zaspali vývoj obnovitelných
zdrojů? A co děláme v Solární asociaci, abychom
do toho ujíždějícího vlaku přece jen naskočili?

Opavský rodák David Svoboda se
s otcem a bratrem před lety rozhodl
vložit peníze do solární energetiky
a pomoci tak státu splnit cíle v obnovitelných zdrojích energie. Od poří z e n í f o t o vo l t a i c ké e l e k t r á r n y j i m
však stát už osmkrát změnil podmínky podpory a nyní je znovu, a zcela
z á s a dn ě , oh r ož uj e n o ve l a z á k on a
o podporovaných zdrojích energie
(POZE). Ta má nastavit limit povole né výnosnosti jednotlivých podporovaných zdrojů energie a fotovoltaice
se přitom navrhuje limit tak nízký, že
rodině Svobodových by v případě
schválení novely hrozil bankrot.
David Svoboda chtěl se svou rodinou v dobré víře vyhovět státu a rozhodl se postavit solární elektrárnu.
V bance zastavili veškeré nemovitosti
i celou rodinnou firmu a vzali si bankovní úvěr na několik desítek milionů
korun. Z peněz vybudovali fotovoltaickou elektrárnu a dobrovolně se zadlužili na dalších minimálně 15 let proto,
aby státu pomohli naplnit kvóty, ke
kterým se zavázal v Evropské unii.

Porušení podmínek.
Opakovaně
Stavbu elektrárny ještě neměli
dokončenou, když stát začal zpětně

a David Svoboda s rodinou pomalu
spláceli úvěry bance. Vyhlídky na
dobré časy teď ale ničí chystaná
novela zákona o POZE, kterou nyní
projednává Sněmovna.

Krach tisíců firem

měnit původně přislíbené podmínky.
Zrušil daňové úlevy, zavedl likvidační
solární daň a začal doslova »hon na
čarodějnice«. »Stát na nás, kteří jsme
neudělali nic špatně, svalil veškerou
vinu a odpovědnost, média z nás udělala lumpy a podvodníky, kteří okrádají
slušné lidi a stát,« vzpomíná Svoboda.

Solární elektrárnu Svobodovi spustili v roce 2010. Její provoz byl však
mínusový a situace byla tak kritická,
že se David Svoboda dostal až na úřad
práce. Najednou měli s otcem a bratrem na krku sotva přežívající firmu,
která byla dříve zdravá a prosperovala,
a zadluženou a neziskovou solární

elektrárnu. To se podepsalo i na osobním životě. Doposud zdravý a relativně mladý člověk několikrát zkolaboval a skončil v nemocnici. Trvalý stres
a psychické vypětí mu způsobilo řadu
zdravotních komplikací.
Během následujících deseti let se
situace konečně začala zlepšovala

Novela zákona znovu mění podmínky pro majitele solárních elektráren.
Tentokrát nastavením limitu povolené
výnosnosti jednotlivých zdrojů energie, tzv. IRR, v případě fotovoltaiky
jen na 6,3 procent. »Schválení novely
v této podobě by znamenalo, že mnohým majitelům solárních elektráren
by výnos z jejich provozu nestačil ani
na splácení úroků bankám. Následoval by řetězový krach různých podnikatelských skupin, protože řada vlastníků solárních elektráren ručí za úvěry
na fotovoltaiku svým dalším podnikáním. Ohroženy by tak byly tisíce
domácností, firem a obcí, které do
fotovoltaiky investovaly,« říká Jan
Krčmář, předseda představenstva
Solární asociace.
Stejně by na tom byl i David Svoboda s rodinou, kterým by hrozilo, že
zkrachují. »Stát by tak přišel o další
subjekt, který poctivě platil nemalé
daně, zaměstnával lidi. A po nás by
zbylo jen pár zničených lidských
P21007
osudů,« zakončuje.

Pak jsem ale začal v médiích zjišťovat, že jsem ten špatný.
Jak to myslíte?
Skoro to vypadalo, jako bych
někoho okradl. Dodnes nevím, co
jsem vlastně udělal špatně. Stát mě
pobídl, abych vložil své vydělané
peníze do zelené energetiky. Když
jsem to udělal a zastavil kvůli tomu
veškerý svůj majetek, tak to najednou
vypadalo, že bych se za to měl stydět.
Po stránce finanční, jaká je vaše
situace?
První dva roky po spuštění velmi
dobře svítilo slunce, a tak jsme bez
problémů spláceli úvěr bance, byť na
nás byla uvalena dodatečná 26% daň.
Třetí rok jsme takové štěstí na slunce
neměli, a tak jsme museli dát do
firmy další dodatečné vlastní zdroje.
Co mi chybí, je stabilita investorského prostředí. Ani po deseti letech
MLADÁ FRONTA DNES ❘ čtvrtek 11. 3. 2021

provozování totiž nevím, jak, kdy
a kolik nám vlastně stát zaplatí za
elektřinu o kterou nás prosil, abychom ji vyráběli. A k tomu teď přichází vládní novela zákona o podporovaných zdrojích energie, která zase
mění pravidla jako už tolikrát
v minulosti.
Jak konkrétně by se vás dotklo její
případné schválení?
Současný vládní návrh nastavil
nejvyšší výnosové procento u fotovoltaiky na 6,3 procenta. To je ale
nižší, než úvěry bance, zároveň je to
nejnižší úroveň ze všech obnovitelných zdrojů energie. Vnímám to ze
strany státu jako diskriminaci.
Provozování elektrárny mě sice
neskutečně baví, ale mrzí mě, že se
nemůžu spolehnout na protistranu,
tedy na stát, v tom, že dodrží, co slíbila. Do fotovoltaiky jsem investoval

Liberecký
Z D O M O VA

nemalé prostředky a v případě schválení novely zvážím ukončení provozu
elektrárny. Už to pro mě nebude
finančně výhodné.
Je to jako byste nastoupili do práce
a dohodli se na podmínkách – mzda,
pracovní oděv, délka dovolené, atd.
A pak, během toho, jak chodíte do
práce a děláte vše dle dohody, vám
sníží mzdu, občas vám řeknou, že
jste zloděj a pracovní oděv si kupujete sami. Prostě nic příjemného.
Stavbu solární elektrárny tedy vnímáte jako chybné rozhodnutí?
To rozhodně ne. Nikdy jsem toho
nelitoval a litovat nebudu. Vždycky
jsem věděl, že to bude náročné a riskantní. Naučil jsem se spoustu
nových věcí a dovedností. A to je to,
co mne baví. Jediné, co teď chci je,
aby mi stát přestal házet další klacky
pod nohy.
P21006
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Konec úspěšné Kozí
farmy v Pěnčíně? Její
majitel Josef Pulíček
se v současnosti bojí o
existenci. Na vině je
novela zákona o podporovaných zdrojích
energie.

Konec úspěšné farmy?
Majitel se bojí o existenci

Martin Trdla
redaktor MF DNES
PĚNČÍN Hospodaří od konce devadesátých let. Chovají stovky ovcí a
koz a jsou největší farmou tohoto
druhu v Česku. Sýry či jogurty z jejich produkce získaly řadu ocenění
a pořádají tady osvětové exkurze.
Teď však hrozí, že se Kozí farma
Pěnčín na Jablonecku dostane do
vážných existenčních problémů a
její zaměstnanci přijdou o práci.
Část farmy totiž využívá energii z
fotovoltaických elektráren. Vláda
však schválila novelu zákona o podporovaných zdrojích energie. Ta
už prošla prvním čtením v parlamentu a aktuálně ji projednává
jeho hospodářský výbor. Novela
upravuje takzvané vnitřní výnosové procento mimo jiné právě u solárních elektráren.
Zjednodušeně řečeno jde o maximální výnosnost z tohoto druhu obnovitelného zdroje energie. Ta má
být nově 6,3 procenta. Podle majitele farmy Josefa Pulíčka je to ale
méně, než za co jim banky daly
úvěry na elektrárnu.
Pulíček se obává, že pokud novela projde zákonodárným procesem, může zničit jeho podnikání a
bude muset propouštět. „S manželkou a synem hospodaříme na farmě o velikosti asi dvě stě hektarů. S
chodem nám nyní pomáhá jedenáct zaměstnanců, které bych si už
nemohl dovolit. Znamenalo by to
jejich propouštění, ohrožení provozu a celkovou likvidaci farmy. Nezvládli bychom doplácet úvěry z
výnosů zemědělské činnosti. Po
všech retroaktivních opatřeních,
včetně dvaceti šesti procentní solární daně, jsme rádi, že jsme vůbec schopni včas splácet úvěry.
Kdybych na začátku věděl, jaké budou podmínky, dvakrát bych si rozmyslel, jestli budu investovat do solárních elektráren,“ sdělil MF
DNES Josef Pulíček.
Doplnil také, že solární elektrárny drží v této nelehké době chod
celé farmy nad vodou. „Kromě
toho na nás už tvrdě dopadla opatření hlavně z první vlny pandemie.

Majitel Josef Pulíček se obává o budoucnost své farmy v Pěnčíně, která je díky chovu stovek koz a ovcí největší svého druhu v Česku. 2x foto: archiv J. Pulíčka
V rámci exkurzí a prohlídek naši
farmu ročně navštíví na dvacet tisíc návštěvníků. V květnu a červnu
jsme měli na každý den nasmlouvané školy, ale nikdo k nám nepřijel.
A zlepšení je zatím v nedohlednu.“
Do fotovoltaiky Pulíčkovi investovali v letech 2008 až 2009. Na střechách bývalého teletníku a dalších
budov v areálu zřídili dvě instalace
o celkovém výkonu 200 kilowatt-peak.
„První elektrárna o výkonu 66 kilowattů je v režimu zeleného bonusu a slouží nám na provoz farmy a
výrobny sýrů, jogurtů a dalších
mléčných bio výrobků z kozího a
ovčího mléka. Ročně tak uspoříme

okolo dvou set tisíc korun. Druhá
elektrárna o výkonu 130 kilowattů
je v režimu přímé dodávky do sítě.
Na konci minulého desetiletí byla
pořizovací cena technologie na jednu instalovanou kilowatt jednotku
přes sto dvacet tisíc. Na realizaci
elektrárny jsme si sjednali u banky
úvěr na patnáct let s tehdy obvyklým úrokem mezi šesti až sedmi
procenty za rok, s poslední splátkou v roce 2024,“ vysvětlil Pulíček.
Ten ve fotovoltaice viděl pokrok
a proto se pro ni rozhodl. „Řekli
jsme si s manželkou, že po patnácti
letech, až se úvěr doplatí, zbyde
něco na nové stroje a zařízení na
modernizaci farmy. Do celé výstav-

by fotovoltaiky a všech úvěrů jsme
šli s jistotou a garancí státu na dvacet let. Do budoucna jsme chtěli
také začít skladovat vyrobenou
energii v bateriích, abychom zvýšili naši soběstačnost a zajistili provoz farmy v zimě a v noci. Pokud
dojde ke krácení výnosů z fotovoltaiky na úroveň zaplacených
úroků bance, všechny naše plány
padnou,“ upozornil majitel pěnčínské farmy.
Podle něj by si stát měl uvědomit, za jakých podmínek podnikatelé investice dělali a co jim tehdy
slíbil. „Všechny obnovitelné zdroje
měly od začátku stejné podmínky
podpory a najednou se mezi nimi
dělají rozdíly, přičemž fotovoltaika
je vždycky nejvíc bita. To nastavení povoleného výnosu v současné
verzi novely je zcela diskriminační,
to by se určitě mělo srovnat, aby
všechny obnovitelné zdroje energie měly stejnou úroveň a alespoň
takovou, aby to dávalo ekonomicky smysl. Za současných podmínek se nikomu nebude chtít své peníze do nových zdrojů vkládat. Ani
já bych do toho znovu nešel. Novela by měla podle mě sjednotit výnosové procento na 10,6 procenta
pro všechny typy obnovitelných
zdrojů, jak je nyní navržené u bioplynek,“ zamyslel se Josef Pulíček.
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) očekává, že
změna podpory pro obnovitelné
zdroje povede k roční úspoře na
podpoře mezi sedmi až deseti miliardami korun a ta se rozdělí mezi
pokles výdajů státního rozpočtu a
snížení ceny elektřiny pro spotřebitele.
Celkem stát ročně vyplatí na podpoře přes 40 miliard. U solární
energetiky rozhodla vláda o minimální možné podpoře, u ostatních
zdrojů se drží mezi minimální a maximální hodnotou stanovenou Evropskou komisí. „Důvodem je, že
fotovoltaický boom z roku 2009 a
2010 byl jeden z největších tunelů
v České republice. V jednu chvíli se
až zdesetinásobily výkupní ceny,“
uvedl Havlíček pro ČTK s tím, že
podpora solárních elektráren je neúměrně vysoká tomu, nakolik se
podílejí na výrobě elektřiny.

Stát opět mění, co majitelům solárních elektráren
Výjimku
zákazu pro Liberec
garantoval. Hotelu Racek
na ze
Litoměřicku
hrozí zavření
Nemocnicím pomáhají i hasiči

D o s o l á r n í c h e l e k t r á r e n p ře d d e s e t i l e t y v l o ž i l i n e m a l é pe n í z e z a g a r a n t o v a n ý c h p o d m í ne k , t y j i m s t á t
už osmkrát zpětně změnil. Nyní majitele fotovoltaik
e x i s t e n č n ě o h r o ž u j e v l á d n í n o v e l a o p o d p o ro v a n ý c h
z d r o j í c h e n e r g i e (P O Z E ) , k t e r á n a s t a v u j e p o v o l e n o u
vý n o s n os t p r o k a ž d ý z d r o j o bn o v i t e l n é e ne r gi e . N e j n i ž š í h o d n ot u d o s t a l a f o t o v o l t a i k a , j e n 6 , 3 p r oc e n t a . T a t o
vý š e n e s t a č í a ni n a po k r y t í ú r o ků z ú vě r ů b a n c e , kt e r ou
s i m a j i t e l é s o l á rn í c h e l e k t r á r e n v z a l i . P r o h o t e l i é r a
M i l o š e D o l e ž a l a z L i t o m ě ř i c k a m ů ž e b ý t s c h vá l e n í
no ve l y v t é t o po d o bě v k om b i n a c i s p a n d e m i í k o r on a v i ru l i k v i d a č n í .
Miloše Doležala z Úštěku, původní profesí učitele
a nyní majitele Hotelu Racek, vždy zajímaly inovativní
technologie. Když stát před více než deseti lety přišel se
solární pobídkou, neváhal ani chvíli a přes značné riziko
se rozhodl investovat do fotovoltaiky. »Jsem úplně normální člověk, který fandí zelené energii a když stát potřeboval pomoci a nastavil podmínky, využil jsem jeho
nabídku,« popisuje Doležal.

Stát jako nespolehlivý partner

Nadšení opadlo, když stát začal se zaváděním zpětných opatření, která majitele elektráren poškozovala.
Solární daň mu vzala velkou část garantovaných příjmů a on i banka pak měli pochybnosti, zda vše zvládne. »Stát začal měnit vše, na čem jsme se dohodli
a začal mi pod nohy házet ne klacky, ale celé klády.
Dluhů neubývalo, bezesných nocí přibývalo,« vzpomíná Doležal. Náročné období překonal, jistotu ale stále
nemá.
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době jsem vlastnil společně s partnerkou byt v Brně. I když to bylo velmi
obtížné rozhodnutí, jediná možnost
byla prodat ho, tak jsme to nakonec
udělali. Jen díky tomu jsme měli dost
prostředků na výstavbu menší solární
elektrárny o výkonu 426 kilowattů.
A to byl konec všech problémů?
Naopak. Největší stres nastal až
těsně před samotným spuštěním elektrárny. Při podpisu úvěrové smlouvy
jsme museli podepsat bance bianco
směnku. Najednou byl náš veškerý
majetek v ohrožení. Připojili jsme se
23. prosince 2009, sedm dní před
finálním termínem bez jakýchkoliv
známostí či nekalých praktik. Byl to
běh proti zdi a slušný adrenalin.
Podle hesla: „Co tě nezabije, to tě
posílí”. Když jsme elektrárnu dostavěli, byl jsem na nás opravdu pyšný.

a Jablonec ministr neudělil

Česko v příštích letech počítá s výstavbou nových

LIBERECKÝ KRAJ Ministr vnitra
Jan Hamáček (ČSSD) neudělil výjimku pro města Jablonec nad Nisou a
Liberec, která žádala, aby mohli
všichni jejich obyvatelé mezi oběma městy cestovat. Včera to uvedla
mluvčí ministerstva vnitra Klára
Dlubalová.
Dříve udělená výjimka pro obyvatele ze čtvrtí Liberec-Vratislavice
nad Nisou a Jablonec nad Nisou-Proseč nad Nisou zůstává podle mluvčí
v platnosti.
Liberec od Jablonce prakticky oddělují jen cedule značící hranici
měst, jinak jde o propojené území.
Jablonecký primátor Jiří Čeřovský
(ODS) už dříve uvedl, že by mělo
být na obě geograficky, ekonomicky i sociálně propojená města při
opatřeních nahlíženo jako na jedno
území, přestože je rozděleno do
dvou okresů. Podobně se nedávno
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Zkrachovat mohou tisíce podniků

a majitele solární elektrárny jsou spojené nádoby.
Formálně dvě nezávislé firmy, ale v případě problémů
jednoho nebo druhého provozu si musí vzájemně vypomoci,« přibližuje Doležal, pro kterého bude schválení
novely o POZE společně s dopadem pandemie koronaviP21007
ru na provoz hotelu až likvidační.

nicím ale chybí personál, který by
se o nemocné postaral. I proto týmy
v nemocnicích od včerejška posílilo
na žádost kraje 15 hasičů, pracovat
budou zpravidla ve dvanáctihodinových směnách. „Budou v nemocnicích pomáhat nejen při fyzicky náročných činnostech spojených s
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procent obyvatel Libereckého kraje se nakazilo
od začátku epidemie. Je
to celkem 65 500 lidí.

péčí o pacienty, ale i s dalšími nezbytnými činnostmi,“ uvedl krajský
mluvčí hasičů Jakub Sucharda.
Kvůli nedostatku vakcín očkování
v kraji postupuje pomalu. S očkováním začal Liberecký kraj 4. ledna,
vakcínu zatím do včerejška dostalo
26 119 lidí, z toho 8 301 i druhou dávku. V kraji žije přes 443 tisíc lidí.
Více než polovina očkovaných jsou
senioři starší 70 let. V kraji se očku-

je v sedmi velkokapacitních centrech v Liberci, Jablonci nad Nisou,
České Lípě, Semilech, Jilemnici,
Turnově a Frýdlantu a v ordinacích
145 praktických lékařů. V tomto týdnu by mělo být očkováno až 9 000
lidí, za pondělí a úterý lékaři vakcínu aplikovali zhruba třetině z nich.
Takzvaně aktivních případů,
mezi něž patří i pozitivně testovaní
na koronavirus bez příznaků, je v
kraji přes 9 000 a v přepočtu na
100 000 obyvatel je 2 077 aktivních
nakažených. Nejhorší je situace na
Jablonecku, kde v přepočtu na 100
000 obyvatel za posledních sedm
dnů přibylo 920 nakažených. Nejlépe je na tom sousední Liberecko se
749 případy za poslední týden podle přepočtu na 100 000 obyvatel.
Od začátku epidemie se v kraji vyléčilo přes 55 300 lidí, což je skoro 85
procent ze všech pozitivně testovaných. Naopak v souvislosti s koronavirem zemřelo 930 lidí, z toho 25
od začátku tohoto týdne. (ČTK)
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SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Facebook, Instagram, Twitter a LinkedIn – na všech hlavních
sociálních sítích mají profily Solární asociace čím dál větší
dosah. Navýšili jsme počet příspěvků při zachování pestré
škály témat. Informovali jsme o novinkách v solární energetice,
komentovali politické a společenské dění, přinášeli ohlasy
a názory osobností na fotovoltaiku. A samozřejmě zveřejňovali
naše edukační videa a reportáže z akcí. Naše aktivita na těchto
oblíbených komunikačních kanálech se odrazila v rostoucím
počtu sledujících.

Přehled příspěvků na sociálních sítích 2021:

176
příspěvků

68
příspěvků,
54 stories

136
příspěvků

174
příspěvků

Počet sledující (nárůst v % oproti roku 2020):

398
(33 %)
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185
(76 %)

53
(657 %)

741
(118 %)
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PARTNERSTVÍ A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
ZLATÉ PARTNERSTVÍ

STŘÍBRNÉ PARTNERSTVÍ

Barevnost CMYK

C:0 M25 Y:100 K:0
C:89 M:71 Y:50 K:50

Barevnost BW

Beas, a. s.
www.beas.cz

Decci, a. s.
www.decci.cz

Doucha Šikola advokáti, s. r. o.
www.dsadvokati.cz

Solarhome, s. r. o.
www.solarhome.cz

Photon Energy Operations CZ, s. r. o.
www.photonenergyoperations.cz

Obnovitelně, s. r. o.
www.obnovitelne.cz

ENERGY‑HUB, s. r. o.
cz.energyhub.eu

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
Energy21, a. s.
www.energy21.cz

nost NEGATIV 1

Barevnost NEGATIV 2
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Enery Energy
www.enery.energy

EKOTECHNIK Czech, s. r. o.
www.ekotechnik.cz

JUFA, s. r. o.
www.jufa.cz

REsolar, s. r. o.
www.resolar.cz

Solar Global, a. s.
www.solarglobal.cz

SOLARTEC HOLDING, a. s.
www.solartec.eu

SUNFIN PRAHA, s. r. o.
www.sunfin.cz

UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a. s.
www.unicreditbank.cz

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

SolarPower Europe
www.solarpowereurope.org

The European Association for Storage
of Energy (EASE)
ease-storage.eu
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SPOLUPRACUJEME

AKU‑BAT CZ, z.s.
www.akubat‑asociace.cz

Aliance pro energetickou
soběstačnost, z.s.
www.alies.cz

Asociace energetických
manažerů, z.s.
www.aem.cz

Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz

Klastr energeticky efektivních budov
www.clbpisek.cz

Slovenská asociácia fotovoltaického
priemyslu a OZE (SAPI)
www.sapi.sk

Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR
www.amsp.cz

Asociace nezávislých dodavatelů energií
www.ande.cz

Czech Info Energy, s. r. o.
www.czechinfoenergy.cz

Svaz moderní energetiky
www.modernienergetika.cz

Svaz průmyslu a dopravy České republiky
www.spcr.cz

Technologická platforma „Udržitelná
energetika ČR“
www.tpue.cz

Česká komora lehkých obvodových plášťů
www.cklop.cz

Česká peleta, z.s.p. o.
www.ceska‑peleta.cz

Česká rada pro šetrné budovy, z.s.
www.czgbc.org

Unie zaměstnavatelských svazů ČR
www.uzs.cz

Univerzitní centrum energeticky
efektivních budov (UCEEB)
www.uceeb.cz

Vysoká škola báňská - Technická
univerzita Ostrava
www.vsb.cz

České vysoké učení technické v Praze
www.cvut.cz

Evropský týden udržitelného rozvoje
www.tydenudrzitelnosti.cz

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
www.hzscr.cz
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Vysoké učení technické v Brně
www.vutbr.cz
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Dozorčí rada

STRUKTURA
SOLÁRNÍ ASOCIACE

Náš tým
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Jan Fousek

Tomáš Korostenský

Lukáš Kubásek

Mikuláš Labský

předseda dozorčí rady

člen dozorčí rady

člen dozorčí rady
(do 16. 11. 2021)

člen dozorčí rady
(od 16. 11. 2021)

Představenstvo

Veronika Šilhová

Michaela Černá

Petra Písková

Blažena Linhartová

Jan Krčmář

Jiří Fast

Dušan Horčička

Ján Horváth

výkonná ředitelka

manažer členského servisu

Event Manager

finanční manažer

předseda představenstva

člen představenstva

člen představenstva

člen představenstva

Michaela Ječná

Martin Smolka

David Malének

Jan Patřičný

Matěj Řehák

Ladislav Seidler

finanční oddělení

technický konzultant

Content Editor

člen představenstva

člen představenstva

člen představenstva
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Organizační struktura Solární asociace

STRUKTURA
SOLÁRNÍ ASOCIACE

VALNÁ HROMADA
SOLÁRNÍ ASOCIACE
(ČLENSKÁ ZÁKLADNA)

DOZORČÍ RADA

PŘEDSTAVENSTVO

VÝKONNÁ ŘEDITELKA
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PRACOVNÍ SKUPINA

PRACOVNÍ SKUPINA

PRACOVNÍ SKUPINA

EXPERTNÍ PRACOVNÍ

NA OCHRANU

PRO MALÉ ZDROJE

PRO VELKÉ

SKUPINA PRO KONTROLY

INVESTIC

A AKUMULACI

ZDROJE

PŘEKOMPENZACE
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA
Rozvaha (bilance) k 31. 12. 2021 v tis. Kč
AKTIVA

A.

B.

Dlouhodobý majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý majetek
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Daň z příjmů
Daň z přidané hodnoty
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem
Jiné pohledávky
Dohadné účty aktivní
Opravná položka k pohledávkám
Pokladna
Bankovní účty
Náklady příštích období
Příjmy příštích období

PASIVA
A.

B.
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Vlastní zdroje
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let
Cizí zdroje
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění
Daň z příjmů
Daň z přidané hodnoty
Ostatní přímé daně
Jiné závazky
Dohadné účty pasivní
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období

Stav k 1. 1. 2021
11 525
86
96
205
20
-235
11 439
1 440
0
0
0
364
0
0
300
0
15
9 206
114
0
11 525
233
0
162
71
11 292
1 149
3 870
0
104
33
35
0
18
0
76
1 066
4 941

Stav k 31. 12. 2021
3 362
60
96
205
20
-261
3 302
733
1
0
33
663
0
0
0
0
14
1 742
113
3
3 362
515
282
0
233
2 847
2 395
22
8
112
27
0
0
12
3
61
80
127

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021 v tis. Kč
A. NÁKLADY
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem
Spotřeba materiálu a energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
III. Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
IV. Daně a poplatky celkem
Ostatní daně a poplatky
V. Ostatní náklady celkem
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Odpis nedobytné pohledávky
Úroky
Kursové ztráty
Dary
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tvorba a použití rezerv a opravných položek
VII. Poskytnuté příspěvky celkem
Poskytnuté členské příspěvky
VIII. Daň z příjmů
Daň z příjmů
B. VÝNOSY
I. Provozní dotace
Provozní dotace
II. Přijaté příspěvky
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky
III. Tržby za vlastní výkony a za zboží
Tržby z prodeje služeb
IV. Ostatní výnosy celkem
Kursové zisky
Jiné ostatní výnosy
V. Tržby z prodeje majetku
Tržby z prodeje majetku
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

Hlavní činnost Hospodářská činnost
23 675
231
21 416
230
105
3
4
0
0
0
229
0
21 078
227
0
0
1 726
0
1 437
0
289
0
0
0
0
0
49
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
46
0
26
0
26
0
0
0
311
0
311
0
147
1
147
1
23 953
235
0
0
0
0
617
0
25
0
592
0
23 335
235
23 335
235
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
425
5
278
4

Celkem
23 906
21 646
108
4
0
229
21 305
0
1 726
1 437
289
0
0
49
0
0
0
3
0
0
46
26
26
0
311
311
148
148
24 188
0
0
617
25
592
23 570
23 570
1
0
1
0
0
430
282
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA
ZPRÁVA
AUDITORA
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Důvod č. 3 proč se stát členem Solární asociace

REFERENCE
NAŠICH ČLENŮ

Společně pomáháme
rozvíJet zelenou
energetiku

Zdravé bydlení potřebuje
zdravou energetiku
Ing. Marek Lang
Ředitel divize Energo
JRD Group

Důvod č. 6 proč se stát členem Solární asociace

MÁME SILNĚJŠÍ
VYJEDNÁVACÍ
POZICI PŘI
HÁJENÍ
NAŠICH ZÁJMŮ

Jan Jašek

Head of Industry
Expertise Center
UniCredit Bank

Georg Hotar
CEO Photon Energy

www.solarniasociace.cz

Důvod č. 7 proč se stát členem Solární asociace

asociace hájí nejen
zájmy investorů,
ale především
spotřebitelů
elektřiny
aleš korostenský

Chief Executive Officer
EKOTECHNIK Czech, s.r.o.

O ČLENSTVÍ

VÍCE ZDE

Více o členství na
www.solarniasociace.cz

Více o členství na
www.solarniasociace.cz

Asociace hájí nejen zájmy
investorů, ale především
spotřebitelů energie
Radek Brychta
Jednatel INFRAPRO, s.r.o.

Díky Solární asociaci máme
možnost připomínkovat
dotační programy
Ondřej Pícha
Jednatel
Sun construct, s.r.o.

Asociace pomáhá obyčejným českým
podnikatelům a zemědělcům
v solární energetice.
Josef Pulíček
majitel kozí farmy Pěnčín

Více o členství na
www.solarniasociace.cz

www.solarniasociace.cz

www.solarniasociace.cz
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VÍCE ZDE

O ČLENSTVÍ

VÍCE ZDE

www.solarniasociace.cz

VÍCE ZDE
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SOLÁRNÍ ASOCIACE, SPOLEK
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5
IČ: 22829181 | DIČ: CZ22829181
E‑mail: info@solarniasociace.cz | www.solarniasociace.cz

