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ÚVODNÍ SLOVO
VÝKONNÉ ŘEDITELKY
Vážení členové Solární asociace,
rok 2020 jsme na jeho počátku vnímali jako přelomový. Doufali

členům asociace, kteří zareagovali na naši výzvu a poskytli nám

jsme, že po desetiletí stagnace solárního sektoru vystoupí

mimořádný příspěvek na pokrytí těchto výdajů.

fotovoltaika ve dvacátých letech jednadvacátého století opět
na výsluní a stane se jedním z pilířů moderní bezuhlíkové
energetiky. Na svůj rozjezd se tehdy připravoval Modernizační
fond s příslibem nasměrovat desítky miliard z výnosů z prodeje
emisních povolenek na rozvoj čistých zdrojů elektřiny
a energetické úspory. Tím by se po letech stagnace otevřela
nová éra pro velké solární instalace.

Jakkoliv jsme však mnoho z výše uvedeného mohli předvídat,
jarní nástup pandemie covidu-19 na začátku loňského roku
netušil nikdo. Uzavření ekonomiky a omezení pohybu osob nám
při běžícím legislativním procesu zkomplikovalo každodenní
práci a omezilo možnosti schůzek s úředníky, zákonodárci
i našimi členy. Přesun do online prostředí jsme nakonec zvládli
na jedničku, na naše webináře se připojuje více členů než dříve

Zároveň však bylo čím dál jasnější, že se vláda a Ministerstvo

a letní uvolnění opatření nám dovolilo uspořádat i oblíbené Dny

průmyslu a obchodu populisticky pokouší prosadit další

otevřených dveří slunečních elektráren a několik exkurzí. Chtěla

snížení podpory současným solárním elektrárnám bez

bych také vyzdvihnout mimořádnou vlnu solidarity mezi našimi

ohledu na názory předních odborníků, ostatních ministerstev,

členy; podařilo se nám úspěšně zrealizovat sbírku, která hned

profesních organizací a hlavně bez ohledu na problémy, jež

v začátcích pandemie dokázala pomoci na mnoha kritických

tím způsobí obyčejným podnikatelům, kteří se před deseti

místech – i o tom se dočtete dále v této výroční zprávě. Všem

lety odvážně pustili do výstavby elektráren využívajících tehdy

přispěvatelům tímto ještě jednou ze srdce děkuji.

novou technologii.

A poděkování patří v neposlední řadě i členům týmu Solární

Novela zákona o podporovaných zdrojích energie a související

asociace a jejich rodinám, neboť v tomto mimořádném roce

kontroly překompenzace elektráren z roku 2010 se tak nakonec

pracovali s mimořádným nasazením.

staly hlavní náplní naší práce v minulém roce. Zvýšená agenda
spojená s připomínkováním novely, zpracováním studií,
právními analýzami, mediální prací i poradenstvím, které
bezplatně nabízíme při vyplňování tabulek v sektorovém

Věřím, že optimismus, se kterým jsme vstupovali do roku
předchozího, se přelije i do roku 2021 – hlas Solární asociace je
nepochybně ještě silnější než kdykoliv předtím!

šetření, přinesla i zvýšené provozní náklady. Děkuji proto všem

Veronika Šilhová
Výkonná ředitelka Solární asociace
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ÚVODNÍ SLOVO
PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY
Vážení členové Solární asociace, příznivci fotovoltaiky a moderní energetiky,
loňský rok byl pro náš obor nový zejména ze dvou důvodů. Kromě

„baterkovým boomem”, podobným, jako byl ten solární. Stávající

covidu se solární sektor opět po nějaké době dostal do hledáčku

znění pozměňovacího návrhu bylo dopracováno ve spolupráci

vládních politiků. Tento neblahý zájem ze strany státu měl

s MPO, tak uvidíme, jestli uspějeme ve druhém čtení.

upřímně na chod Solární asociace a dalších spřátelených asociací
mnohem větší vliv než právě omezení způsobená pandemií.

Aktivně jsme se podíleli na vzniku jednoho z největších
podpůrných mechanismů pro OZE, Modernizačního fondu,

V dubnu loňského roku přišla Vláda ČR nečekaně se snížením

který přispěje k dekarbonizaci české energetiky, mj. i výraznou

maximální přípustné míry výnosnosti solárních elektráren.

podporou fotovoltaiky. Zejména zde se ukázala skvěle fungující

Resort průmyslu se navíc bohužel neomezil „pouze“ na boj proti

spolupráce tria organizací: Solární asociace, AKU‑BATu a Svazu

výši podpory stávajících zdrojů, ale blokuje i další modernizaci

moderní energetiky. Další obrovské možnosti může skýtat Národní

energetiky, ať už např. neodůvodněným vyloučením fotovoltaiky

plán obnovy a doufejme i Fond pro spravedlivou transformaci.

z aukcí nových OZE, či již čtyři roky trvající cílenou blokací
akumulace v energetickém zákoně.

Úspěšně jsme se vypořádali i se zákazem konání hromadných
akcí. Drtivá většina z nich se přesunula do on‑line prostoru,

Solární asociace celý rok velmi aktivně vystupovala proti

některé se však ještě na počátku podzimu uskutečnily, a to i s naší

jakýmkoliv zkresleným či nepravdivým výrokům a argumentům

účastí, zejména významné akce EGÚ Brno a IEC v Ostravě. Jediné,

politických představitelů. Otevřeně jsme naše otázky komunikovali

co nás opravdu mrzí, je fakt, že jsme ani po opakovaném přesunu

s ministry a jejich náměstky, s poslanci i s představiteli klíčových

nemohli doposud uspořádat naši prestižní konferenci Solární

státních institucí a byznysových svazů. Na českém mediálním poli

energie a akumulace, ale čelíme stejnému osudu jako všichni

snad již není ani jediné významné médium, které by v loňském

ostatní organizátoři, a tak se na další termín této konference ve

roce nevydalo článek o diskriminaci fotovoltaiky nebo akumulace.

vlastní režii můžeme těšit někdy v lepších časech.

Když se v únoru tohoto roku na Hospodářském výboru sněmovny

Závěrem bych nám všem rád popřál pevné zdraví a také nervy

projednával, AKU‑BATem iniciovaný pozměňovací návrh poslance

k překonání všech překážek, jak běžných, tak zejména těch

Mariana Jurečky a skupiny poslanců šesti politických stran právě

politických. Za Solární asociaci mohu slíbit, že uděláme maximum

k akumulaci, diskuzi zcela ovládly mýty, demagogie a nepravdy.

pro to, aby z toho náš obor vyšel pokud možno co nejlépe.

Pod vlivem emotivních výstupů pak většina poslanců své podpisy
stáhla s odůvodněním, že se bojí, aby nebyli spojování s novým
Jan Fousek
Předseda dozorčí rady Solární asociace
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ÚVODNÍ SLOVO
PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
Vážení příznivci čisté energie ze slunce,
psaní úvodního slova do výroční zprávy je samo o sobě těžké,

Z mnoha aktivit, které jsme loni podnikli, bych na tomto místě

ovšem shrnout loňský rok, který obrátil svět vzhůru nohama,

chtěl zmínit pouze dvě naprosto klíčové, jež bychom nedokázali

je ještě složitější.

uskutečnit bez členů Solární asociace. První jsou mediální

V solárním průmyslu byl rok 2020 mimořádný nejen kvůli
všudypřítomné pandemii. Vypadalo to, jako by si česká vláda
řekla, že covid-19 a uzavřená ekonomika je pro solární sektor
ještě málo a připravila další hrozbu. V době, kdy jsme si v asociaci
zvykali na home office a domácí výuku dětí, a navíc rozjížděli
velkou charitativní akci, nám vláda „darovala“ snížení přípustné

příběhy solárníků, kteří se nebáli představit sebe a své podnikání
v místních i celostátních médiích. Jejich portréty měly velký
dopad na to, jak je dnes solární sektor vnímán. Druhou aktivitou
je výzva podnikatelů a firem ministru průmyslu Karlu Havlíčkovi.
I zde bylo centrální myšlenkou zbořit mýtus o solárních baronech
a ukázat majitele elektráren jako běžné podnikatele a inovátory.

výnosnosti pro solární elektrárny na 6,3 %. Už i tak náročná doba

V roce 2020 jsme také byli svědky toho, že Česko začíná

se koncem dubna po zasedání vlády stala nepředstavitelně

s fotovoltaikou do budoucna opět počítat ve velkém. Stát

hektickou. Počet telefonátů s majiteli elektráren obávajícími se

nastavil základní pravidla Modernizačního fondu, především

o svou budoucnost byl loni obrovský. Znamenalo to ale také, že

možnost podpory výstavby solárních elektráren na volné

jsem mnoho z vás prostřednictvím dlouhých hovorů opravdu

ploše. A to poté, co u nás mnoho let vznikaly elektrárny

poznal, slyšel vaše příběhy a pochopil vaše starosti. Jsem za to

pouze na střechách. I v loňském roce opět stoupl počet

rád, přestože bych si přál mluvit s vámi za lepších okolností.

zprovozněných instalací o sto procent.

Většina loňského roku se tedy nesla ve znamení boje s hrozbou,

Doufám, že příští rok budu na tomto místě vypočítávat, kolik

kterou v sobě skrývá novela zákona o podporovaných zdrojích

velkých elektráren se v Česku bude stavět, a jen se ohlédnu

energie. Nikdo z předkladatelů plánu na další osekání podpory

za vyhranou bitvou na poli překompenzací. A také věřím, že

FVE však nečekal obrovskou vlnu nesouhlasu z nejrůznějších

se v roce 2021 budeme již opět setkávat osobně: na našich

míst, jako jsou například Svaz průmyslu a dopravy, Svaz měst

seminářích, na konferencích a na valných hromadách.

a obcí nebo Hospodářská komora. A přesně to je výsledkem

Nesmírně se na to těším.

dlouhodobé práce Solární asociace. K té vloni patřilo velké
množství schůzek s novináři, se zástupci sektoru, různých
organizací a s politiky, včetně premiéra Andreje Babiše.

Jan Krčmář
Předseda představenstva Solární asociace
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SOLÁRNÍ ASOCIACE
POMÁHÁ

Přehled
podpořených míst:

Během první vlny pandemie koronaviru, která celou společnost nečekaně
zastihla, jsme díky našim štědrým členům zajistili pomoc tam, kde byla nejvíce
potřeba. Nakoupili jsme desítky tisíc nedostatkových respirátorů a roušek
a podpořili několik sbírek, díky kterým se podařilo zajistit další nezbytné

15
Domovů důchodců

ochranné pomůcky jako jsou obleky, dezinfekce, rukavice, ochranné štíty apod.
Velmi pečlivě jsme vybírali a sami objížděli místa, kde chyběla jakákoliv
pomoc – ať šlo o menší nemocnice, domovy seniorů, charity nebo terénní
pracovníky po celé České republice.

Celková sbírka členů Solární asociace:

14
Nemocnic

2,6 mil. Kč

11
Charit, azylových
domů a hospiců

42 000 ks roušek
a 20 000 ks respirátorů
v hodnotě

ochranné pomůcky
pro domovy seniorů
v hodnotě

1,8 mil. Kč

500 tis. Kč

8
Pečovatelských
služeb

6
Obcí a měst

obědy pro IZS
v hodnotě

bio čaje a bio káva
Sonnentor v hodnotě

300 tis. Kč

20 tis. Kč
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O NÁS
KDO JSME
Solární asociace je největší české sdružení jednotlivců,

úrovni jsme dlouholetým členem evropské zastřešující

firem a institucí působících ve fotovoltaice. Prosazujeme

fotovoltaické asociace SolarPower Europe.

a propagujeme výrobu elektřiny ze slunce jako jednoho
z nejčistších zdrojů energie. Snažíme se o to, aby měla
fotovoltaika rovné šance s ostatními obnovitelnými zdroji
a aby solární elektrárny přinášely užitek svým majitelům i celé
společnosti.
Sdružujeme půltisícovku členů, mezi kterými jsou v největší

Spolupracujeme i se vzdělávacími institucemi a naši
členové se významnou měrou podílí na vývoji a výzkumu
nových technologií na poli fotovoltaiky a akumulace.
Zprostředkováváme oboustranný kontakt mezi univerzitními
výzkumnými pracovišti a naší členskou základnou. U žáků
a studentů se snažíme vzbuzovat zájem o moderní energetiku,

míře zastoupeni samotní výrobci elektřiny, dále pak obchodní,

čistou výrobu elektřiny a energetickou soběstačnost

instalační a servisní firmy, dodavatelé elektřiny, univerzity či

a seznamujeme je s možnostmi uplatnění, které dynamický

banky a investiční fondy. Hájíme zájmy podnikatelů v solární

sektor fotovoltaiky bude v době jejich dospělosti nabízet.

energetice a chráníme jejich investice. Monitorujeme
dění ve světě, Evropě i v české legislativě a exekutivě,
zprostředkováváme svým členům pravidelný informační servis
a pomáháme jim v odborném růstu.
Sami jsme součástí dalších organizací, na národní úrovni to

BANKA

jsou například Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora,
Svaz moderní energetiky, asociace pro akumulaci energie
AKU‑BAT CZ či Unie zaměstnavatelských svazů. V kooperaci
s těmito partnery se podílíme na tvorbě energetické koncepce
ČR a prosazování legislativních a ekonomických podmínek pro
zdravé fungování sektoru obnovitelných zdrojů. Na mezinárodní

14 | O NÁS
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SOLÁRNÍ ENERGETIKA V ČÍSLECH
Stav k 31. 12. 2020

Česká republika a solární energetika v roce 2020

+ 51,4 MW

+ 6293

104%

41 634 FVE

2 226,8 MWp

2270 GWh

22,0 %

výkon nově připojených
solárních elektráren

počet nových solárních
elektráren

nárůst oproti roku 2019

počet FVE v ČR

celkový výkon

výroba elektřiny

podíl OZE

Srovnání výkonu nových solárních elektráren České republiky s Evropou (MWp)
600

600

600

BELGIE

MAĎARSKO

500
400
300

+ 22,6 MWp

+ 28,8 MWp

počet nově připojených
domácích střešních
elektráren

celkový výkon nově
připojených domácích
střešních elektráren

celkový výkon nově
připojených komerčních
střešních elektráren

+ 1447 MWp
celkový výkon nově
připojených komerčních
střešních elektráren

200

200
100
MWp

+ 4846

51,4

ČR
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PRACOVNÍ SKUPINY
Expertní pracovní skupina pro kontroly překompenzace
Vedoucí pracovní skupiny: Jan Krčmář
Experti Solární asociace poskytují bezplatný servis a poradenství
všem provozovatelům FVE při kontrolách přiměřenosti podpory
a výpočtu tzv. vnitřního výnosového procenta solárních projektů.
Pracovní skupina pro kontroly překompenzace vznikla začátkem
roku 2018 v reakci na zahájení tzv. sektorového šetření Ministerstva
průmyslu a obchodu u solárních elektráren zprovozněných v letech
2006-2008. O rok později MPO zveřejnilo oficiální výsledek této
první vlny – kontrola přiměřenosti podpory výroben spuštěných
v letech 2006-2008 neshledala rozpor s podmínkami podpory.
Vyhodnocení sektorového šetření fotovoltaických elektráren
spuštěných v roce 2009, které proběhlo v roce 2019, doposud
zveřejněno nebylo.
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.
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Pracovní skupina na ochranu investic

Pracovní skupiny 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

instalačním firmám, výrobcům panelů a baterií. Cílem je podporovat rozvoj

zásahy, které by výrazně ovlivnily jejich návratnost.

solární energetiky a zlepšovat veřejné mínění a povědomí o pozitivních
příkladech využití solární energie a baterií za tímto účelem.

Priority pracovní skupiny v roce 2020:
Eliminace rizika snížení podpory solárním elektrárnám
Podpora při kontrolách překompenzace a sektorovém šetření FVE
Monitoring schvalování novely zákona o podporovaných

Priority pracovní skupiny v roce 2020:
Vytvoření legislativního rámce pro akumulaci
Monitoring novely Energetického zákona

zdrojích energie

Návrat k součtovému měření

Zařazení fotovoltaiky do podpory formou aukcí

Monitoring všech dotačních programů pro oblast fotovoltaiky

Nastavení podmínek Modernizačního fondu
Monitoring schvalování novely Energetického zákona
Pozitivní mediální obraz podnikatelů v solární energetice

a akumulace
Vytvoření nové tarifní struktury zaměřené na podporu FVE
a využití akumulace
Bezpečnost FVE a ES systémů
Nová Pravidla pro provozování distribuční soustavy (PPDS) pro rok 2020
Edukace a vzdělávací projekty
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HLAVNÍ AKTIVITY
SOLÁRNÍ ASOCIACE
VÝZVA PODNIKATELŮ V SOLÁRNÍ
ENERGETICE VLÁDĚ ČR
V Praze dne 9.6.2020

Věc: Výzva podnikatelů v solární energetice

S o l á r n í a s o c i a ce v če r v n u 2 0 2 0 p o d a l a j m é n e m

Vážený pane předsedo vlády,
Vážený pane místopředsedo vlády a ministře průmyslu,
Vážená paní místopředsedkyně vlády a ministryně financí,

podnikatelů v solární energetice výzvu adresovanou

obracíme se na Vás jako zástupci malých a středních českých podnikatelů a domácností ve věci novely
zákona o podporovaných zdrojích energie, kterou má po schválení Vaší vládou projednat Poslanecká
sněmovna. Dovolujeme si Vás upozornit na závažné důsledky v novele navrhovaných změn, které –
pokud by vstoupily v platnost – dopadnou na tisíce domácností, podnikatelů, ale také na města a obce.

předsedovi vlády Andreji Babišovi, místopředsedovi vlády

Před deseti a více lety jsme v dobré víře a na základě pobídky státu investovali peníze půjčené od bank
a investorů do výstavby solárních elektráren. Stát díky nám splnil své závazky vůči Evropské unii a Česká
republika tak díky těmto projektům modernizovala svou energetiku, která je nyní šetrnější k životnímu
prostředí. Byli jsme to my, kteří na sebe vzali riziko drahých úvěrů a tehdy nové technologie a zadlužili
jsme sebe, naše podniky a rodiny.

a ministrovi průmyslu Karlu Havlíčkovi a místopředsedkyni
vlády a ministryni financí Aleně Schillerové, a to v reakci

Za fakt, že do oboru solární energetiky vstoupily tisíce podnikatelů nemůžeme my, ale chybějící pravidla
na straně státu, který měl předem stanovit, kolik a jakých zdrojů pro naplnění cílů chce realizovat. Minulé
vlády však na nás přenesly vlastní selhání a začaly nás za své chyby trestat. Nejdříve přišla solární daň,
zrušení daňových prázdnin a zrychlených odpisů, poté další solární daň, recyklační poplatky a další
retroaktivní změny. Po každém takovém kroku jsme museli naše projekty refinancovat, protože ten měl
vždy negativní dopad na splácení úvěrů. Kdybychom tehdy věděli, co nás v budoucích deseti letech
čeká, nikdy bychom do podobného projektu neinvestovali.

na nečekané snížení vnitřního výnosového procenta
(tzv. IRR) v připravované novele zákona o podporovaných
obnovitelných zdrojích energie. Tzv. IRR má sloužit pro
posuzování „přiměřené“ ziskovosti projektů a v případě
následného snížení podpory by mohlo v mnoha případech
vést až k neschopnosti provozovatelů splácet úvěry
a možnému krachu projektů. Výzva při tom poukazovala na
to, že stát se tímto způsobem snaží napravit vlastní selhání
při počátečním nastavení celého mechanismu podpory
solární energetiky.

V dubnu 2020 byla v rámci projednávání zmíněné novely přímo vládou snížena povolená výnosnost
elektrárny vznikly na základě státních pobídek
a garancí.
Žádáme
Vás společným
hlasem zcela
našichnového
firem parametru, limitu vnitřního výnosového
solárních
elektráren
prostřednictvím
zavedení
o věcnou diskusi s předními reprezentantyprocenta
oboru solárních
energetiky
v Česku.
Věříme,
že%naši
(tzv. IRR)
z původně
navržených
8,4
na žádost
6,3 %. V důsledku toho hrozí, že naše projekty
neodmítnete.
solárních elektráren realizované před 10 lety přijdou o podporu, a to dokonce i zpětně.
Společně Vás tedy vyzýváme: neopakujteJedná
chybyse
předešlých
vlád, nejsme
solární
baroni,
ale obyčejní
přitom o retroaktivní
změnu
pravidel
provozu
pro solární elektrárny. Podpora byla vždy určena
podnikatelé, kteří stále ještě věří v právní základy
našeho státu. výkupní cenou nastavenou na 20 let. Tato pravidla vycházela ze zákona č.
pouze garantovanou
S pozdravem,
Níže uvedené společnosti:

180/2005, doprovodných vyhlášek a cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Žádné
limity ve formě vnitřních výnosových procent nikdy nebyly v pravidlech podpory obsaženy.
Zavedení limitu IRR 6,3 % by v důsledku znamenalo snížení podpory (výkupních cen) solárním
elektrárnám o 50 až 100 %. Způsob stanovení limitů IRR (výnosnosti) je navíc jasně diskriminační vůči
provozovatelům solárních elektráren. Zatímco pro všechny ostatní druhy obnovitelných zdrojů byly
zvoleny maximální hodnoty IRR indikované v notifikačním rozhodnutí, pouze pro fotovoltaiku byla
zvolena hodnota minimální. Výše IRR 6,3 % je však pro solární projekty tak nízká, že nepokryje ani
splátky úroků z úvěrů, které platí provozovatelé bankám. Tisíce firem a domácností tak nebudou
schopny splácet úvěry a přijdou o svůj osobní majetek. Krachující projekty budou mít sekundární
dopad na naše původní podnikání a budeme muset propouštět zaměstnance v našich firmách.
Věříme ve Vaše vysoce kvalifikované schopnosti rozpoznat závažnost možných hrozeb pro českou
ekonomiku, na které Vás upozorňujeme výše. Současně si znovu dovolujeme upozornit na fakt, že
vysoké náklady na podporu výroby elektřiny ze slunečního záření (celkem cca 29 mld. Kč ročně) nejsou
dány tím, že provozovatelé těchto výroben realizují nepřiměřený zisk, ale částka podpory vyplývá z
velkého objemu instalací a vysokých pořizovacích nákladů na nákup technologie, zejména solárních
panelů, které musí jejich provozovatelé stále splácet. Chápeme Vaši snahu o vyřešení problému, který
způsobily předchozí vlády absencí promyšlené regulace rozvoje obnovitelných zdrojů. Ovšem nelze tak
činit řešením, které bude mít diskriminační a likvidační charakter a přinese krach tisíců projektů. Solární

K výzvě se připojilo přes sto padesát významných
podnikatelů z energetiky (firem i fyzických osob) a podpořily
ji i mnohé veřejné instituce – školy, univerzity či obce.
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HLAVNÍ AKTIVITY
SOLÁRNÍ ASOCIACE
NAŠE KONFERENCE
Konference Solární energie a akumulace v ČR 2020

185 účastníků

Z důvodu vládních omezení v souvislosti se šířením covid-19 v České republice se v loňském roce nemohla
uskutečnit naše prestižní konference Solární energie a akumulace 2020.
Účastníci však nezůstali ochuzeni o hlavní témata konference a aktuální informace ze solárního sektoru, neboť
jsme v původně plánovaném termínu uspořádali online webinář s hlavními přednášejícími.

13. 10. 2020
Webinář: Současná a budoucí podpora fotovoltaiky v České republice
Online seminář byl věnován aktuálně projednávané novele zákona o podporovaných zdrojích energie, která
bude zásadně ovlivňovat podmínky podpory pro solární energetiku v České republice. Odborní přednášející
a zástupci ministerstev diskutovali v živě vysílaném přenosu parametry tzv. kontrol překompenzace a nové
možnosti financování fotovoltaických elektráren.
Témata a přednášející:
Budoucí podpora pro FVE, zákon o podporovaných zdrojích energie a kontroly překompenzace
René Neděla, náměstek Sekce energetiky, MPO ČR
Nástroje na financování fotovoltaiky a obnovitelných zdrojů v budoucnu
Jan Tůma, vedoucí oddělení obchodování s emisemi, MŽP ČR
Regulace, kontrola a cenové aspekty solární energetiky
Petr Kusý, člen Rady ERÚ
Kolik reálně stojí podpora fotovoltaiky?
Blahoslav Němeček, partner, EY Česká republika
Jak co nejvíce využít potenciál FVE v ČR
Jan Krčmář, předseda představenstva, Solární asociace
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HLAVNÍ AKTIVITY
SOLÁRNÍ ASOCIACE
ODBORNÉ EXKURZE
15. 6. 2020

22. 9. 2020

Velkokapacitní baterie společnosti C‑Energy Planá

Střešní elektrárna FVE Southpoint

Místo: Teplárna Planá nad Lužnicí

Místo: Všechromy

Prohlídka: Šest plynových motorgenerátorů Rolls Royce se
spalinovými kotli v kombinaci s velkokapacitním bateriovým
úložištěm o výkonu 4 MW a kapacitě 2,5 MWh. Teplárna
prošla náročnou komplexní rekonstrukcí a ekologizací, v rámci
níž byl v roce 2019 za podpory Fondu soudržnosti Evropské

Prohlídka: Solární elektrárna na střeše průmyslového
objektu, jež byla v době svého vzniku v roce 2010 jednou
z největších střešních instalací ve střední Evropě. Návštěvníci
si mohli z plošiny prohlédnout 62 tisíc solárních panelů a 1400
rozvaděčů na vlastní patentované nosné konstrukci.

unie a Operačního programu Životní prostředí dokončen

24. 9. 2020

projekt certifikovaného velkokapacitního bateriového úložiště

Solární elektrárna a bateriové úložiště

posyktujícího služby výkonové rovnováhy. Zdroj C‑Energy Planá

Autokomplex Menčík

je jedním z mála v ČR, který umí nastartovat provoz v případě

Místo: Benátky nad Jizerou

tzv. black‑outu, tedy kompletního výpadku elektrické sítě.

30. 7. 2020
Vodní elektrárna Orlík
Místo: Orlík nad Vltavou
Prohlídka: Interiér a exteriér vodní elektrárny včetně hráze
a Kaplanovy turbíny.

Prohlídka: Ostrovní systém Autokomplexu Menčík, a. s.
využívá aktivně přebytky z FVE (peak shifting) a koordinuje
výkonnostní špičky (peak shaving). Celkový instalovaný výkon
o velikosti 19,8 kWp je produkován šedesáti solárními panely
na krystalické bázi o jednotkovém výkonu 330 Wp. Řešení
doplňuje bateriové úložiště o jmenovitém výkonu 30 kW
a kapacitě 50 kWh.

10. 8. 2020
Testovací jízdy automobilů DS
Místo: Zámek Loučeň
Jízdy: Plně elektrický DS 3 Crossback E‑Tense a plug‑in hybrid
DS 7 Crossback E‑Tense.
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HLAVNÍ AKTIVITY
SOLÁRNÍ ASOCIACE

1) Přihlásit se do systému OTE kvalifikovaným certifikátem
2) Zvolit záložku POZE
3) Vybrat podsekci Nárok na podporu/registrace zdroje - elektřina

STANOVISKA A ODBORNÉ STUDIE
Aktualizace manuálu kontroly výroben
prováděné Energetickým regulačním úřadem

Studie EY: Analýza výdajů veřejných rozpočtů
na podporu fotovoltaiky a příjmů spojených
s provozem fotovoltaických zdrojů

Analýza výdajů
veřejných rozpočtů
na podporu fotovoltaiky
a příjmů spojených
s provozem
fotovoltaických zdrojů

Doucha Šikola advokáti: Výměna komponent FVE jako

Solární asociace

modernizace a rekonstrukce FVE, či oprava a údržba dle

Květen 2020

elektrické

energie



4)

Klient:

Solární asociace, spolek

Datum:

24.4.2020

V sekci „Stávající registrace“ kliknout na tlačítkoHLEDAT

Rozbor forem podpory pro fotovoltaické
elektrárny
Zobrazí se řádek s oranžově označeným registrovaným výrobním zdrojem/zdroji

§ 12 odst. 1 písm. b) zák. č. 165/2012 Sb., a s tím související
Obsah

dopady do poskytování podpory výroby elektřiny z OZE

Kde nalézt podklady a informace? .......................................................................................................... 2
Jak funguje Povinný výkup (PV)? ............................................................................................................. 3
Jak funguje Roční zelený bonus (RZB)?.................................................................................................... 3

Doucha Šikola advokáti: Aktualizace manuálu kontroly
výroben elektrické energie prováděné Energetickým

Jak funguje Hodinový zelený bonus (HZB)? ............................................................................................. 4
Jaké jsou varianty ceny za výkup elektřiny od obchodníka? ................................................................... 4

Právní stanovisko

regulačním úřadem

Fixní cena (FIX) ............................................................................................................................. 4

2)

Pohyblivá cena (FLOAT) ............................................................................................................... 4

3)

Kombinace FIX a FLOAT ............................................................................................................... 5

Příklad výnosu v režimu PV a RZB ............................................................................................................ 5
Klient:

Solární asociace, spolek

Věc:

Výměna komponent FVE jako modernizace a rekonstrukce

Solární asociace: Informace k platbě za rezervovanou
kapacitu a zařazení výrobny do první kategorie výrobce

1)

FVE, či oprava a údržba dle § 12 odst. 1 písm. b) zák. č.

Zpracovali:

Mgr. Pavel Doucha, advokát, Mgr. Eva Nouzová, advokátka

Dne:

22. 6. 2020

Výkupní cena ............................................................................................................................... 5

2)

Roční zelený bonus, cena od obchodníka, úspora za vlastní spotřebu ....................................... 5

3)

Srovnání RZB a PV ........................................................................................................................ 6

Důležité aspekty změny formy podpory .................................................................................................. 6

165/2012 Sb., a s tím související dopady do poskytování
podpory výroby elektřiny z OZE

1)

Seznam největších obchodníků s elektřinou z OZE ................................................................................. 7

Informace k platbě za rezervovanou kapacitu a zařazení výrobny do první
kategorie výrobce
Solární asociace upozorňuje své členy z řad výrobců na povinnost sdělit svému provozovateli distribuční

Solární asociace: Rozbor forem podpory pro FVE

soustavy (dále jen „PDS“) zařazení do první kategorie výrobce, a to nejpozději do 31. 1. 2020 na základě
údajů z měření výroby a dodávky v kalendářním roce 2019. Pouze na základě tohoto sdělení bude moci být
výrobce zařazen do první kategorie pro období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 a nehradit platbu za rezervovanou

Solární asociace: Manuál ke změně podpory
Solární asociace: Dotace na opatření zahrnující instalaci
FVE či akumulaci

kapacitu. V případě, že výrobce v termínu nenahlásí zařazení do první kategorie, bude pro výše uvedené
období zařazen automaticky (!) do druhé kategorie. Definice a způsob zjištění kategorie výrobce je uveden
dále v textu.
Definice kategorií výrobce:
Výrobcem první kategorie je ten, jehož výrobna je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy, a který
alespoň 80% ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny, sníženého o
technologickou vlastní spotřebu elektřiny, dodává do přenosové nebo distribuční soustavy. Ostatní výrobci
jsou výrobci druhé kategorie. Požadavek je uveden § 53, resp. 54 vyhlášky č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu
s elektřinou, kde je taktéž výrobce první a druhé kategorie definován.
Způsob zjištění kategorie výrobce:
Nejjednodušší způsob, jak zjistit, do které kategorie výrobce spadá, je přes portál OTE > záložka POZE >
Souhrnná dodávka do sítě > zvolit datum rozsah od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a po stisknutí tlačítka hledat
zkontrolovat údaje v zobrazené tabulce. Hodnota údaje GCR_RATIO 80% a více znamená první kategorii
výrobce, méně než 80% druhou kategorii výrobce.
Povinnost výrobce druhé kategorie:
Rozdíl v povinnostech mezi oběma kategoriemi je ten, že výrobce první kategorie připojený na hladině
VN/VVN nesjednává rezervovanou kapacitu pro odběr z DS a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu,
zatímco výrobce druhé kategorie rezervovanou kapacitu sjednává a platby hradí. Výrobce první kategorie
připojený na hladině NN nehradí platbu za příkon (za jistič). Výjimka: Výrobce druhé kategorie na jakékoli
napěťové hladině nesjednává rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu pro
předávací místa určená k odběru elektřiny pouze pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny.
Pozn. Oznámení o kategorii výrobce je relevantní jak pro výrobny připojené na hladině VN a VVN, tak pro
výrobny připojené na hladině NN.

_____________________________________________________________
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STRANA 15

Pohled ze solárního průmyslu: vláda má
geniální plán: podnikejte bez zisku

SOLÁRNÍ PŘÍBĚHY
PRÁVO

„Snížení vnitřního výnosového procenta“ je sousloví, které

STŘEDA 24. ČERVNA 2020

aby ze solární energetiky vystoupili, zachránili si tak svou
pověst a často i střechu nad hlavou. Babišem navržená změna
totiž může znamenat, že jim
banky kvůli osobnímu ručení
za dosud nesplacené úvěry seberou vše, co mají, nebo že se
stanou pouhými otroky státu.

Výprodej solární
energetiky

Fotoarchiv Solární asociace (2)

Vláda koncem dubna na
svém jednání na poslední chvíli
změnila novelu zákona o podporovaných zdrojích. Změny
mají nejtvrdší dopad na solární
elektrárny, pro které by jejich
přijetí znamenalo bankrot
v přímém přenosu. Ty tam by
byly sliby minulých vlád na
podporu produkce čisté elektřiny, díky které jen fotovoltaika
pomohla ušetřit 2,5 milionu tun
hnědého uhlí a vylepšit tak naše životní prostředí. Zisk není
pro každého…
Vláda Andreje Babiše navrhla, aby se podpora u solárních
elektráren snížila podle vnitřního výnosového procenta (ziskovost projektu). To by ale mělo být nově pouhých 6,3 procenta, což je významně méně
než obvyklý úrok bankovních
úvěrů. Návod, jak by takový
zásah mohly firmy přežít, už
Andrej Babiš ani Karel Havlíček k navrhované změně nepřidali.
Vládě však nedochází, že
většina provozovatelů má fotovoltaiku jako svůj druhý byznys. Majitelé středních i větších
FVE jsou ve většině případů
současně také zemědělci, majitelé pekáren, strojaři a další podobné profese. Jejich základní
podnikání ve většině případů
ohrozila virová epidemie.
A teď přichází stát s hrozbou,
která je může definitivně dorazit. V této zoufalé situaci, kdy
by jim přestalo fungovat veškeré podnikání, by nebyli schopni
dostát svým závazkům vůči zaměstnancům, subdodavatelům
i bankám.

Ing. Miloslav Palata, jednatel společnosti ENERGI BB, s.r.o., která provozuje solární elektrárnu a udělal pouze jednou chybu:
důvěřoval českému státu, že bude dodržovat vlastní zákony.

…vyvolení však
zisk mají
Zcela jiný přístup má vláda
Andreje Babiše k bioplynovým
stanicím. Právě těm dovolila
výnosnost projektů na téměř
dvojnásobné úrovni oproti solárním elektrárnám. Zde se také hodí připomenout, že několik bioplynových stanic vlastní
skupina Agrofert. Luxusní
podmínky pro bioplynky přitom často nedávají smysl. Ku-

FIRMA

kuřice, kterou se „krmí“ vysušuje půdu a přispívá k její erozi.
Podnikatelé investovali do
fotovoltaiky na základě objednávky státu. Neměli žádné neveřejné informace, postupovali
v souladu se státními instrukcemi, dodrželi všechna pravidla. Celých deset let jsou terčem nechutných politických
a mediálních ataků, které
z nich udělaly solární barony
a jejich podnikání dostalo nálepku tunelu. Přitom dělají jen

to, co si stát objednal: vyrábí všechny cukráře, pokud potračistou elektřinu, která pomáhá vinářská inspekce odhalí, že
šetřit naše zdraví a krajinu, ve někdo šidí své koblihy.
které žijeme.
Chyby v regulaci rozvoje obBezpochyby zde bylo něko- novitelných zdrojů udělal stát,
lik solárních parků, které měly to koneckonců přiznává i minipochybné pozadí. Jde však str Havlíček. Politici měli tehdy
o jednotky případů z celkových dát jasná pravidla, kolik má
28 tis licencí a je úkolem poli- v daných letech vzniknout nocie a soudů, aby tyto případy vých elektráren. Pokud ale chce
prošetřily a případně odsoudi- stát dnes měnit pravidla hry
15
ly. Kriminalizovat a postihovat STRANA
a rušit garantované
podmínky,
celý sektor však nedává smysl. za kterých projekty vznikly,
Taky
přece
neodsoudíme měl by dát podnikatelům šanci,

MAJITEL HOTELU A FOTOVOLTAICKÉHO PARKU MILOŠ DOLEŽAL:

Pokud Andrej Babiš a Karel
Havlíček nezapomněli své zkušenosti z normálního podnikání,
měli by rozumět hrozbám, jakým
kvůli jejich rozhodnutí solární
sektor bude čelit, a měli by provozovatelům nabídnout, že si stát
jejich solární elektrárny koupí za
férovou cenu a následně si je bude provozovat sám. Podobně jako
to chtějí garantovat ČEZu v případě plánované dostavby nového
bloku v Dukovanech. Jinak bude
mít devastace podnikatelského
prostředí, kterou by tento návrh
způsobil nejen v oboru obnovitelných zdrojů, nepochybně masivní soudní dohru. Tuzemské
i arbitrážní žaloby na stát nepochybně přijdou, signály jsou jasné. Česko se ještě může vyhnout
poškození pověsti u zahraničních investorů. Řada z nich již
kroky české vlády narušující garantovanou podporu zaznamenala a začínají mít oprávněnou obavu o další investice v Česku. Což
je stav, kterým může Babišova
vláda potopit oživení ekonomiky
po drtivém propadu během pandemie koronaviru.
(Autorem článku je
Ing. Miloslav Palata, jednatel
společnosti ENERGI BB)

Solární elektrárny
– podo
deseti
letech nejlevnější zdroj
Co vydělám, to investuji
a vracím
společnosti
energie, který pomůže oživit ekonomiku

laikovi nic neřekne, pro tisíce podnikatelů v solárním sektoru

Miloš Doležal vlastní hotel
Racek v Úštěku. Při jeho provozu využívá také solární energii,
kterou vyrábějí solární panely
přímo na střeše budovy. Nedaleko svého hotelu má pak také
menší fotovoltaický park, do
kterého zve rád školy na exkurzi. Jako bývalý učitel je rád za
možnost představit školákům
zkušenosti z provozu obnovitelného zdroje energie.

však znamená výrazné ohrožení jejich projektu a splácení

n Můžete nám představit,
jaké obnovitelné zdroje využíváte a jaký mají výkon?
Máme solární elektrárnu o výkonu necelé jedné megawatty.
n Co bylo vaší motivací pro
vstup právě do solární energetiky?
Fenomén slunce a jeho využití pro výrobu energie. A hlavně objednávka českého státu.
n Současně provozujete hotel v Úštěku na Litoměřicku,
jak vám pomáhá solární elektřina s jeho provozem?
Moje dvě podnikání hoteliéra a provozovatele solární elektrárny jsou jako spojená nádoba. Jsou to formálně dvě nezávislé firmy, ale v případě
problémů jednoho nebo druhého provozu si musí vzájemně
vypomoci. Fotovoltaika je zatížena patnáctiletým úvěrem
a není možno dopustit, aby se
nesplácelo přesně podle kalendáře. Naopak, když po splátce
zbydou
volné
prostředky,
všechny je investuji do hotelu.

úvěrů. Právě proto, abychom široké veřejnosti a politické
reprezentaci vysvětlili dopady připravované novely zákona
o podporovaných zdrojích energie, představili jsme v rámci
naší kampaně příběhy solárních podnikatelů, kteří zareagovali
na pobídku státu a investovali svou energii a často i celoživotní

PRÁVO
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že využíváte čistou elektřinu
svébytnosti
mého podnikání.
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Běžná domácnost může dosáhnout úsporu až 12 tisíc korun
jestliskládky
vše zvládnu,
co se
přímo na střeše hotelu
máme zdrojem energie.
ní2030
je jako
každé
jiné. jde
Mé například
úmys- nosti,
o bývalé
a to
na zánejlevnějším
Nedávno prezentovaná ana- 23 % do roku
ročně
na výdajích za energie, pokud si pořídí solární panely
týká splátek.
fotovoltaické panely. Navíc díky energii Slunce de lýza agentury BloombergNEF kladě ekonomického
ly před 12posouzelety byly čisté.
neboNikdo
území zasažená
důlníDluhů
čin- neubývalo,
na střechu svého domu.
přibývalo.
Po
„Pro bezesných
to, aby nocí
mohly
investic.
Občas lidi řeknou,facto
ty tonevyčerpatelným.
máš
nevěděl,
jak toJako
budeností.
fungovat.
Investi- (BNEF) pak potvrdila, že nej- ní výhodnosti
• Návratnost
investice záleží na celkové spotřebě v dané dovznikat
nové třech
projekty
řešení
jeví
prá- v Česku
krušných
letech místo
sli- a typech zdrojů energie, které by pomohly solární
lehký, pouštíš si elektřinu
pří- solárních elektrá- levnějším novým zdrojem elek- nejvhodnějšíŠel
jsemsedo
absolutního
rizika.
ce do nových
mácnosti
solárních
třebasolární
Zvýšení
bovaného jekonce
daněnahradit. V průměru však začíná na 7–8 letech.
ren doporučují experti z reno- třiny pro více než dvě třetiny vě solární elektrárny.
mo do hotelu.
Strašně jsem
se zadlužil.
V le- elektráren,
panely
stabilní
prostředí.
tak bupřišlo Jen
její prodloužení
ve výši
tech 2005 – zdrojů
2007, kdy
probíhan V minulosti jstemované
také ná-Mezinárodní energe- světové populace jsou solární podílu obnovitelných
Solární
dou měl
nové2 projekty
levnéTuto
jakodaň •jsem
podle
tétopřípravy,
studie jsem
agentury
jako jedno ze a větrné elektrárny. Jejich roz- energie by ly
10 procent.
ale panely od kvalitních výrobců mají garanci výkonu až
2 roky
vštěvníkům vašehotické
hotelu
–
na 25 let. Jejich životnost je však významně delší. Čistou
efekt pro Pracoval
za- u našich
vzal zav Německu
svou jako přijatelnou
zaměstnání.
jsemsousedů
například školám základních
– nabízel opatření do stimu- voji pomáhá také významný mělo pozitivní
energii budou vyrábět až 40 let. Po splacení investice de facto
nebo Polsko,“
upozorňuje
Jan
růst HPD:
vytvo-Rozpadlo
balíčků pro restart eko- pokles nákladů u ukládání městnanost adenně
svého podnikání.
16 hodin.
se součást
exkurze na solární lačních
elektrárzadarmo.
Krčmář,
řily by až 33mitisíc
pracovních
nomiky
po pandemii koronavi- elektřiny do baterií.
manželství.
Žil jsem
na dluhpředseda
nu. Jaké byly reakce
tříd
n Popředstavenroce 2010 se však obstvabyla
Solární
příležitostí as nejasným
zvýšily HDP
až To
ru. Také v Česku může fotovolkoncem.
asi asociace.
a učitelů?
jevil pojem solární baron. Co
i růstu zájmu o Novou zelenou během letošního roku opět ke
o 7 procent. největší daň – nezaplatitelná. na toto označení podnikatelů
přinést nová pracovní Přes 30 tisíc
Byla to bezvadnátaika
aktivita,
úsporám pro domácnosti.
zdvojnásobení zájmu o energeNové solární
by Raketový
místaneboť
a potřebné investice.
Kdo elektrárny
to nezažil, nepochopí.
Ano vezájem
která mě naplňovala,
fotovoltaice říkáte?
pracovních míst
České podniky jen za první tickou soběstačnost domácnosmohly růst na
střechách
obyt- jak
„Obnovitelné
zdroje, jako
dneska
vše funguje,
jsem si energetiku
jsem původním povoláním
učiSměju se tomu. Vzhledem
o solární
připravily projekty no- tí. „Solární instalace jsou ideálprůmyslových
V Česku iniciovaly podobné ných budov nebo
jsou zájem
větrná a solární energie,
naplánoval.
Jsem ekonomicky k mnohamilionovýmčtvrtletí
tel. Úžasný byl velký
doposud
elektráren za více ní příkladem trojnásobného
Slunečné
přeje solární
energieAle
by jetak
klíčový pilíř přechodu zamyšlení Solární asociace, podniků. Čistá
nezávislý.
to ta draze
vy- počasí
o informace ze škol.tvoří
Myslím,
nesplaceným
úvěrůmvých
se solárních
jako
800 milionů korun. Minis- přínosu v jednom kroku: sníží
se odráží
na ra- nežnecítím.
spotřeby.
Dal- energetice.
pro
energetickou vznikala v místě
k čisté
energii. Ukázaly, jak Aliance
koupená
třešnička
na dortu. To
že moje přednášky byly
hodně
baron
rozhodně
terstvojako
průmyslu zatím alokova- firmám a domácnostem výdaje
vyčerpání
podmohou
A teď zaelektrárny
mnou mají,ketově
kvůlirychlém
li- I když:
pozitivně vnímané. Za
tři rokynové nízkouhlíkové soběstačnost a Svaz moderní ší větší fotovoltaické
snažím
se chovat
lo
pro baron
firemnís dobrým
instalace
průmyslověrozhodnutí
zne- pory
technologie
kohosi,
k nám přijelo skoro sto
tříd žá- za správných pod- energetiky. Opírají se o propo- lze umístit dokvidačnímu
srdcemprostředky
a pod- na projekty za prv- za energii, vytváří pracovní
500 milionů. Pokud by však místa v regionálních firmách,
míneki vyrychle růst a stát se dy- čty konzultační společnosti Dezůstat obrovské dluhy?
ku základních, středních
poruji dobré věci. ních
Rozjíždím
vláda
našla
prostředky
na
další
a navíc redukují spotřebu fosilsokých škol. Ale namickou
nezůstalo a inovativní součástí loitte, kteří loni spočítali, že do
n Nejde přitom o první neúnavně další a další byznysy
nové
instalace, podpoří výrobu ních paliv a tím čistí vzduch ve
perspektivních
ekonomik. Při roku 2030 lze ekonomicky
pouze u škol. Dokonce
jsme
Zaměstzměnu. Již minulé vlády za- a charitativní projekty.
čisté velké
energie na střechách ma- městech a obcích. Stát by měl
přivítali poslance z navrhování
afrických stimulačních balíč- smysluplně zvýšit instalovaný
sáhly do podpory zavedením návám v našem regionu
lých slovy:
a středních podniků, vznik- usilovat o stabilní růst sektoru,
ků by vlády měly mít na paměti výkon solárních elektráren na
zemí.
solárního odvodu. Jak tato množství firem. Jinými
nou tisícovky
strukturální
podpoří tak oživení ekonomiky
a vra- nových projektů.
opatření dopadla na vaše co vydělám, to investuji
n Myslíte si, že právě
pro výhody, které mo- čtyřnásobek dnešního stavu zeDalší tisícovky nových solár- zastavené pandemií koronavihou rozvoj
obnovitelné zdroje přinést, jména novými projekty na střepodnikání? Byl například cím do společnosti.
mladou generaci dává
ních
pokud
jde o hospodářský roz- chách budov nebo v průmysloproblém s bankovním finanobnovitelných zdrojů
energie
n Co podle vás stojí
zastřech
sna- vzniknou letos na ru,“ dodává k výhodám rozvoje
střechách
voj a tvorbu pracovních míst,“ vě znečištěných lokalitách.
energetiky
cováním?
smysl?
hou poškodit investory
do so-rodinných domů. Ta- decentralizované
ké
program
Nová
zelená
úspoRozvoj
obnovitelných
zdrojů
stojí
ve
společné
výzvě
inicioMartin Sedlák ze Svazu moMyslíte solární daň, která lární energetiky v očích české
Absolutně. A jsem rád, že
rám totiž eviduje rekordní zá- derní energetiky.
vané malé
Mezinárodní energetic- může přinést investic ve výši
nám během prvních tří let pro- veřejnosti?
prostřednictvím
mé
jem uživatelů
miliard korun,
kteréna
by tuto změnu vozu vzala 26 procent z původkoupřispět
agenturou,
ke které ase přiefektivitě
využití400solární
zit. Copro
říkáte
edukace jsem mohl
To opravdu netuším,
ale ta o pořízení solární
elektrárny
podporahry?
ve výši
daly vlády energie.
Dánska, Francie, stačila státnípravidel
ně garantovaných příjmů? Tak kampaň je systematická
k popularizaci obnovitelných
od sa- na střechu svého doStranu připravil
mu.
Pokud
by
se
podařilo
udr10
až
14
miliard
korun
ročně
Velké
Británie,
Itálie,
Německa
n
Vláda
se
rozhodla
zasáhZměna
pravidel
hry
je
těžký
to bylo hodně za hranou. Nikdo mého začátku a vždy se najde
zdrojů, toho nejčistšího zdroJiří Tichý
roku 2030.faul, je to podpásovka. V hos- nám přitom nikdy nevysvětlil, někdo, kdo se na ní snaží
žet nastavené
tempo, došlo by
Indie. Dalším
v ní dopodpory
nout dostátům
garantované
je – energie ze slunce.nebo
Na mých
přižinezávislých přednáškách se obnovitelných zdrojů. V polo- podském slangu: Kdybych kde se srážka více než čtvrtiny vit. Je to jen zoufalá snaha těch,
mladá generace na vlastní oči vině období, po které jim slí- zdražil pivo v průběhu večera, ze zákonem garantované vý- kteří nemají žádné jiné nápady,
mohla přesvědčit o funkčnosti, bil stát podporu, ji chce ome- asi by se na mě hosté příště vy- kupní ceny vzala. Nejsem žád- jak na sebe upozornit.

Přichází
zelená vlna oživení. Česko nesmí minout
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Partnerem stránky je

Do poloviny století může získat Evropa 100% zelené dodávky elektřiny. Každá druhá kilowatthodina dodaná do sítě by
mohla být ze solárních elektráren. Jejich provoz a instalace by
daly práci čtyřem milionům
Evropanů. To jsou hlavní zjištění nedávné studie, kterou pro
zastřešující evropskou solární
asociaci SolarPower Europe
vypracovali experti z finské
Lappeenranta-Lahti University
of Technology.
Transformace
energetiky
směrem k obnovitelným zdrojům by se vyplatila i ekonomicky. Autoři zpracovali tři

scénáře možného rozvoje energetiky. Nejpokrokovější počítá
s dosažením 100% obnovitelnosti energetiky již v roce
2040, střední ve 2050 a konzervativní pouze s 62% podílem obnovitelných zdrojů v polovině století. Dva nejzelenější
scénáře přitom nabídnou cenu
elektřiny (LCOE) v roce 2050
na úrovni 47 € / MWh, což je
asi o 5 € levnější než konzervativní výsledek a než byly ceny
elektřiny na burze před pandemií koronaviru.
Christian Breyer, profesor
solární ekonomiky na LUT
University a hlavní autor při

úspory do fotovoltaiky. Retroaktivní kroky státu je však přivedly

PR00896

Sluneční elektrárny se otevírají
veřejnosti ve dvanácti krajích

Od těch největších o velikosti několika fotbalových hřišť až po kozí farmu

z této kampaně byly uveřejněny jak v celostátním tisku, tak na
sociálních sítích Solární asociace.
Ostrava-Plesná.
V tomto týdnu až do soboty
26. září je široké veřejnosti
zpřístupněno více než dvacet
solárních elektráren po celé
České republice. V rámci Dnů
otevřených dveří slunečních
elektráren mohou jednotliví zájemci, ale i celé třídy základních a středních škol navštívit
fotovoltaické stanice ve dvanácti krajích. Cílem je podpořit
rozvoj udržitelné ekonomiky,
představit fungování solárních
elektráren a ukázat možnosti
využití energie ze slunce.
Letošní ročník otevírá nejen
velké distribuující fotovoltaické
elektrárny, ale také soběstačné
firemní budovy, farmy nebo rodinné domy, které jsou podporovány menšími solárními systémy.

F RMA

S á nesp n co před e y s b
a e en špa ný sem nyn á
Pestrost otevřených
solárních elektráren

Partnery
stránky jsou

Krásné prostředí
a inovativní
technologie
Vedle solárních elektráren se
v letošním roce zpřístupní
i další místa, jako je např. první
velkokapacitní skladovací bateriový systém v Česku, který je
připojen do distribuční soustavy. V Brně zase budou moci
zájemci navštívit solární elektrárnu Otevřená zahrada, která
se n

tovat balík 750 miliard eur.
Státy se k prostředkům dostanou, pokud nabídnou projekty,
které budou v souladu s prioritami EU a doporučeními pro
jednotlivé členské státy.
Komise očekává, že evropský balíček pro oživení ekonomiky otevře prostor pro potřebné soukromé investice. Klíčové
však podle Komise je udržení
dlouhodobé jistoty a předvídatelnosti. To zdůrazňuje význam
klimatického zákona a připravovaných návrhů na ambicióznější cíle v oblasti snižování
emisí do roku 2030. Právě nestabilita prostředí je kamenem
úrazu rozvoje moderní energetiky v Česku.

Stranu připravil
Jiří Tichý
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Za redakci
Deníku
Edvard D.
Beneš
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Na poslední chvíli v divadle
čtvrtek 24. září

Scéna
M+stského
divadla v
Chomutově
ve čtvrtek 24. září od 19
hodin uvede hru Na
poslední chvíli. Ta je o
tom, že londýnský taxikář John Brown si
dvacet let tajně užívá
života se dvěma manželkami. Povedený ta-

tínek má s jednou syna
a s druhou dceru. Ti
dva mladí se seznámí
na internetu a chtějí se
osobně poznat. Jejich
otec se jim v tom snaží
zabránit. Výsledkem je
veletok neuvěřitelných
typicky cooneyovských
zmatků a improvizací v
duchu nejlepších tradic
anglické komedie.

23. září 2003 - Na
Na prahu života jsi teprve stál,
když krutý osud nám Tě navždy vzal.
Zbyly nám jen vzpomínky a nekonečný žal
a také Tvůj šťastný smích,
který nám zní v uších dál.
Filípku v našich srdcích žiješ stále dál.
Uplyne již sedmnáctý, velmi bolestný rok
od tragické smrti našeho nadevše milovaného syna, 22letého

Filipa Martinovského.

Za vzpomínku děkují hluboce zarmoucení rodiče a celá rodina.

Těšil se na výnosy z panelů,
stát ale jejich podporu snížil
Soláry měly zařídit spokojený důchod, stát jejich
podporu snížil

JIŘÍ ZIMA vystavěl fotovoltaickou elektrárnu na
střeše svého domu na
Střekově. Foto: archiv Jiřího Zimy

KAMILA MINAŘÍKOVÁ

Ústecký kraj – Jiří Zima z
ústeckého Střekova se celý
život zajímal o obnovitelné
zdroje a dlouhá léta provozoval malou vodní elektrárnu. V roce 2009 začal podnikat i ve fotovoltaice, na svém
domě si zřídil solární elektrárnu. Vzal si půjčku, kterou
splácí dodnes. Že se mu investice vrátí, ale nepochyboval. „Jako důchodce jsem se
těšil, že mi budou výnosy z
výroby zelené elektřiny rozpočet navyšovat,“ říká Jiří
Zima. To se ale podle něho
nakonec nestane.
Fotovoltaika, jejíž boom
před deseti lety mohutně
podporovala tehdejší vláda,
přestala tu současnou bavit a
snížila dříve slíbenou podporu. Jiří Zima a stovky dalších lidí, které energetika
zlákala, o vysněné příjmy
přijdou a na důchod jim

možná zbudou jen dluhy.
Podporu solárním elektrárnám garantuje stát po
dobu 20 let, během kterých
by se majitelům měly vrátit
investice. Podle Solární asociace, která je největším českým sdružením solárních
energetiků, v současné době
státní podporu čerpá více než
25 tisíc domácností, drobných a středních podnikatelů, města a obcí. „V minulosti
investovali dohromady přes
200 miliard korun do rozvoje
solární energetiky na základě
vládní objednávky a garantované podpory,“ vypočítává
předseda představenstva
Solární asociace Jan Krčmář.
Jiří Zima investoval do fotovoltaiky 300 tisíc korun.
„Z toho vlastní solární elektrárna stála 280 tisíc. Myslím,

ADVERTORIAL

Mezinárodní den znakových jazyků
se snaží zvýšit povědomí o životě
neslyšících. V Amazonu jim pomáhá
s komunikací tlumočník
23. září patří již třetím
rokem Mezinárodnímu dni
znakových jazyků. O vylepšování pracovních podmínek
pro neslyšící a nedoslýchavé osoby se dlouhodobě
snaží i společnost Amazon
ve svém distribučním centru
v Dobrovízi. Komunikační bariéry mezi slyšícími
a neslyšícími zaměstnanci
pomáhá odstranit například
tlumočník nebo speciální
aplikace Tichá linka.
První neslyšící zaměstnanec
nastoupil do českého Amazonu v roce 2016. Dnes společnost zaměstnává více než
40 neslyšících, kteří pracují
na oddělení balení společně
se slyšícími zaměstnanci.
„Neslyšící zaměstnanci jsou
vybaveni bílou bezpečnostní
vestou, na které je speciální
logo, které si sami pracovníci
navrhli,“ říká Miroslava Jozová,
PR manažerka společnosti
Amazon a dodává: „Ostatní zaměstnanci tak ihned vědí, že
musí vzájemnou komunikaci
přizpůsobit, případně zavolat
tlumočníka.“ Díky tomu se při
řešení pracovních záležitostí
snáze dorozumí.
Jednou ze zaměstnankyň
Amazonu, která přišla o sluch
ve čtyřech letech, je i Jana
Horáková. Ve společnosti
působí od roku 2016, aktuálně
v oddělení balení zásilek. Společnost Amazon si podle svých
slov vybrala zejména díky
dobré dopravní dostupnosti.

Amazon totiž zaměstnancům
poskytuje autobusový svoz
zdarma na 26 linkách a jedné
vlakové. Celkově jimi pokrývá
60 měst a obcí. Třiapadesátiletá Jana Horáková se svými
kolegy komunikuje hlavně
pomocí znakové řeči a odezírání z úst. „To však současná
situace, kdy je potřeba mít při
výkonu práce v distribučním
centru ústa zakrytá rouškou,
neumožňuje,“ říká.
Vyřešit případné komunikační nesrovnalosti proto
pomáhá i v tomto období
firemní tlumočník, kterého
mají zaměstnanci k dispozici.
„Neslyšícím zaměstnancům
jsem k dispozici pro vyřízení veškerých záležitostí,
u kterých by mohli narazit
na komunikační bariéry,“
vysvětluje Vendula Chyská,
tlumočnice českého znakového jazyka ve společnosti
Amazon. S tlumočením provozních informací také běžně

vypomáhají nedoslýchaví kolegové. „Každý manažer, který
pracuje s neslyšícími, má
možnost nominovat pomocníka z řad nedoslýchavých,
který pomáhá s tlumočením
a za tuto pomoc dostává
na měsíční bázi zvláštní odměnu,“ vysvětluje Jakub Šíma,
pracovník v oblasti lidských
zdrojů společnosti.
Komunikaci mezi slyšícími
a neslyšícími zaměstnanci
dlouhodobě zprostředkovává
organizace Tichý svět. Ta také
pomáhá s náborem neslyšících
zaměstnanců nebo provozuje
speciální službu Tichá linka,
kterou je možné použít přes
tablet nebo počítač a propojit
se tak s tlumočníkem kdykoliv
online. Aplikace umožňuje
také přepis mluveného slova
do psané podoby.
Za svůj přístup k neslyšícím
zaměstnancům získal Amazon
před čtyřmi lety ocenění Tichá
firma roku.
ADVERTORIAL

že dnes by se takováto elektrárna bez baterií dala postavit asi za 120 tisíc,“ dodává
Zima. „Od roku 2009 jsem
pomocí elektrárny vyrobil
27,7 MWh. Doma mám vše na
elektřinu – vytápění, teplou
vodu i kuchyni, a moje roční
spotřeba se pohybuje přes 10
MWh ročně,“ doplňuje.

VE STÍNU PODVODŮ
Mrzí ho proto, že vláda v
dubnu schválila snížení
podpory pro všechny druhy
zdrojů obnovitelné energie
na minimální úroveň, kterou
stanovila Evropská komise.
Vnitřní výnosové procento
(IRR) bude pro solární energetiku 6,3 procenta namísto
8,4 procenta, jako tomu bylo
dosud. Nejvyšší možná podpora je 10,6 procenta. Podle

ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) byla
dosavadní podpora příliš vysoká, ročně se na fotovoltaiku vyplatilo 29 miliard korun. Ministr také připomněl
podvody, které se v minulosti
s fotovoltaikou pojily. „Fotovoltaický boom z roku 2009
a 2010 byl jeden z největších
tunelů v České republice.
V jednu chvíli se až zdesetinásobily výkupní ceny,“
uvedl ministr Havlíček.

MILIARDOVÉ ZISKY
Podle zástupců Solární asociace ale ministerstvo už neuvádí, že ze solární energetiky získává stát nazpět nezanedbatelný příjem, což dokládají analýzy energetických expertů. Výdaje státu
jsou pak téměř poloviční.
„Výsledky této analýzy ukazují, že stát získává ročně ze
solární energetiky 14,1 miliardy korun. Mezi největší
položky na straně příjmu
státu patří solární odvod a
daně právnických osob,“ připomíná Krčmář.
Že peníze od státu putovaly v minulých letech do kapes pouze velkým molochům
a tunelářům, asociace odmítá. „Mnoho domácností a firem se před deseti a více lety
zadlužilo, aby postavilo za
drahé peníze fotovoltaické
elektrárny. Stát pak na ně
hodil vlastní chybu za nezvládnutou regulaci,“ uzavírá
Jan Krčmář.

Jirkov zakázal alkohol
na území celého města
Pokračování ze strany 1
Rozšíření protialkoholní
vyhlášky na celé město zastupitelé podpořili takřka
beze zbytku. Pochybnosti
měl zastupitel za ODS Jan
Vaclík. „Úplně s tím nesouzním. Určovat, kde se
člověk smí napít a kde ne,
považuji za zásah do osobních svobod. Myslím, že se to
dá vyřešit i jinak,“ namítl
Vaclík.
Různé názory zaznívají i z
ulice. Lidé, kteří žijí v blízkosti večerek, se těší na klid a

Ilustr. foto: Roman Nešetřil

pořádek. Naopak někteří z
rodičů, kteří posedávají s ratolestmi u hřišť, by uvítali
větší volnost. „Jsem tam s
klukem hlavně jako dohled,

takže luštím křížovky a říkám si, jak by bylo fajn
osvěžit se pivem,“ zmínil
Stanislav Š. z Jirkova. „Určitě
si ho ale nebudu dávat do
sportovní lahve nebo to jinak
kamuflovat, takže si radši
nechám zajít chuť,“ dodal
smířeně.
Vyhláška nabyde účinnosti
patnáct dnů po dni vyhlášení, tedy začátkem října. Zákaz se týká všech nápojů,
které obsahují více než půl
procenta ethanolu, čili i burčáku nebo cideru.

Krátce z okresu – www.chomutovsky.denik..cz
Mladík ve Vejprtech rozbil dlažební
kostkou dveře obchodního domu

Kadaň hledá
referenta dopravy

Vejprty – Minulý týden přijali vejprtští policisté večerní
oznámení, že neznámý pachatel rozbil dlažební kostkou vstupní dveře do obchodního domu ve Vejprtech. Šetřením na místě a v
okolí místa činu policisté
zjistili, kdo by měl za rozbitím dveří být. Už hodinu před
půlnocí zadrželi podezřelého

Kadaň – Na obsazení volného místa pracovníka odboru
dopravy, registru řidičů a
zkušebního komisaře hledá
zájemce město Kadaň a nabízí pracovní poměr na dobu
neurčitou s nástupem od 2.
listopadu. Lhůta na podání
přihlášek je do 9. října do
12.00 hodin. Podmínky jsou
na webu města. (edb)

25letého muže a umístili ho
do cely. Zadržený se k jednání doznal a policisté mu sdělili podezření z trestného činu poškození cizí věci. Za jeho spáchání může v případě
prokázání viny soud uložit
trest odnětí svobody až na
jeden rok. Škoda na dveřích
byla vyčíslena na zhruba 23
tisíc korun. (edb)
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Komerční prezentace Solární asociace

Česká fotovoltaika bojuje o přežití
O její budoucnosti se rozhodne v nejbližších týdnech
Fotovoltaika v Česku má sice krátkou, ale o to
zajímavější historii. Na jejím vzniku a rozšíření
se podíleli dva zásadní aktéři – stát, který
z vlastní vůle vytvořil pobídku, a podnikatelé,
kteří ji přijali. Stát si svou pobídku v průběhu
času několikrát rozmyslel a všelijak pozměnil,
což celý vztah zásadně poznamenalo a investorům značně ztížilo život i podnikání. Přesto to
jsou právě oni, kdo jsou ve veřejné debatě
označováni za ty špatné. Vláda navíc nyní chystá novelu zákona o podporovaných zdrojích,
která by měla snížit výnosnost solárních projektů na minimální možnou úroveň a značně tak
ztížit život solárním podnikatelům.

V

ětšina českých solárních
elektráren vznikla před deseti a více lety. V dobré víře
a na základě pobídky státu
do nich investovali peníze
půjčené od bank a investorů jak
podnikatelé a domácnosti, tak
i města a obce. Důvěru zajistila zákonná garance návratnosti. Pobídku státu vyslyšel i Josef Zoubek ze
Senomat na Rakovnicku: „Vlastnili
jsme vhodný pozemek pro výstavbu, a tak jsme o tom začali uvažovat. Přesvědčil jsem rodinu, že se
není čeho bát, že vše je ošetřeno
a zaručeno zákonem, a začali jsme
s přípravou stavby.“ Stát díky vkladu podnikatelů splnil své závazky
v navyšování podílu obnovitelných
zdrojů, a Česká republika tak díky
těmto projektům modernizovala
svou energetiku směrem k šetrnějšímu životnímu prostředí.
Stát ukázal, že neumí držet
slovo
V době vzniku zákona, který určil
podmínky podpory obnovitelných
zdrojů, a v době velké výstavby solárních elektráren v letech 2009
a 2010, nebyla omezena výnosnost
projektů. Výše podpory byla vždy
určena garantovanou výkupní cenou nastavenou na 20 let. Tato pravidla vycházela ze zákona na podporu obnovitelných zdrojů, doprovodných vyhlášek a cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Žádné limity ve formě vnitřních
výnosových procent – tedy omezení
výnosnosti – nikdy nebyly v pravidlech podpory obsaženy.
Vládní politici často využívají v argumentaci proti podpoře solárních

elektráren objem podpory, který investoři získávají. Vytratil se však
fakt, že minulé vlády řešily možnou
překompenzaci prostřednictvím
nejdříve 26% solárního odvodu,
jenž platil v letech 2011–2013 a snížil
podporu fotovoltaických elektráren o 18 miliard korun. Dopady této
daně pocítil i Jaroslav Šefc, který si
vybudoval malou solární elektrárnu na rodném Broumovsku: „První
dva roky po tom, co na nás byla uvalena 26% solární daň, velmi dobře
svítilo slunce a my tak bez problémů spláceli úvěr bance. Třetí rok
jsme takové štěstí na slunce neměli, a tak jsme museli dát do firmy
další dodatečné vlastní zdroje.“
Následně byl tento solární odvod
prodloužen ve výši 10 % po celou
dobu životnosti pro solární elektrárny z roku 2010. Během 17 let jeho
platnosti tak stát sníží podporu o téměř 40 miliard korun. Přitom právě
při prosazení prodlouženého odvodu ministerstvo průmyslu a obchodu jasně uvedlo, že jde o opatření,
které má definitivně řešit údajnou
nepřiměřenou podporu. Toto stanovisko následně potvrdila Evropská
komise během procesu notifikace
české podpory obnovitelných zdrojů. Otevírá se tedy otázka, v čem lze
státu důvěřovat, pokud zneužívá
své pozice a mění názory podle
toho, jak se té které vládě hodí.
Do ekonomiky, a tedy i do návratnosti solárních investic zasáhlo zavedení nesmyslných recyklačních
poplatků, zrušení slíbených daňových prázdnin, zrychleného odepisovaní, podpory decentrální výroby a povinnost dodatečné instalace
dispečerského řízení.

David Svoboda, sluneční elektrárna v Opavě.

Jaroslav Šefc, sluneční elektrárna v Broumově.
Přitom právě investice do fotovoltaiky by mohly dnes těžce zkoušené ekonomice pomoci zmírnit dopady pandemie koronaviru. Ostatně by to nebylo poprvé. Často se totiž zapomíná, že solární energetika
pomáhala zvednout ekonomiku po

světovém hospodářském propadu
v roce 2008. Právě v Česku vlna výstavby solárních parků v letech
2009 a 2010 zachránila mnohá pracovní místa ve stavebnictví. Pokračování rozvoje solární energetiky
by opět podpořilo regionální firmy

a přineslo domácnostem levnou
elektřinu ze slunce.
Kolik nás reálně stojí soláry
V této souvislosti je třeba zmínit ještě jeden mýtus o fotovoltaice, který
lze ve veřejné debatě často zaslech-

nout. Jeden z hlavních argumentů
české vlády pro další snižování pomoci fotovoltaickému sektoru je vysoký objem podpory, kterou investoři získávají. Poradenská společnost EY však v letošním roce zpracovala studii, která představila reálné
výdaje českého státu na solární
energetiku. Studie potvrzuje, že
tyto výdaje jsou poloviční oproti číslům, která jsou prezentována vládou. „Například za rok 2018 uvádějí
oficiální statistiky celkovou vyplacenou podporu na fotovoltaiku ve
výši 29,2 miliardy korun, přitom studie ukazuje, že více než 14 miliard
korun se státu vrátilo zpátky,“ komentuje překvapivé závěry Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace.
Přesto chce vláda chce omezit výnosnost solárních elektráren prostřednictvím stanovení vnitřního výnosového procenta (IRR) ve výši
6,3 %. Tato hranice však nepokryje
ani úroky většiny úvěrů financujících bank. Úroky z těchto úvěrů
byly v době realizace většiny solárních projektů stanoveny zpravidla
v rozpětí 6–9 %. Takové rozhodnutí
by tedy mohlo spoustě investorů
způsobit velké problémy. Jak říká
David Svoboda, jeden z podnikatelů, na které by případná novela tvrdě dolehla: „Navrhovaná výše výnosnosti 6,3 % by pro nás byla totálně likvidační.“
Pro srovnání, v roce 2009 se desetileté státní dluhopisy úročily na
úrovni 6 %. Solární energetika byla
v letech 2009 a 2010 novou, nevyzkoušenou technologií, a tedy rizikovou investicí. Pokud by investoři
věděli o limitu výnosnosti dle IRR
6,3 %, do fotovoltaiky by rozhodně
neinvestovali.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
zdůvodňuje, že takto nízkou hodnotu IRR pro solární elektrárny navrhlo do zákona na základě požadavku
Evropské komise. Jenže toto tvrzení
má velké slabiny. Pouze u fotovoltaiky zvolilo ministerstvo minimální
úroveň výnosnosti. U jiných typů
obnovitelných zdrojů to je naopak
maximální horní hranice (až 10,6 %
IRR pro bioplynové stanice).
Uvedené argumenty tak odhalují,
že vláda hledá spíše ideologické cesty, kterými chce zasáhnout proti solární energetice, než že by měla své
kroky nějak promyšlené. Česku tak
hrozí nejen to, že nebude na rozdíl
od většiny sousedů schopno plnit závazky, ke kterým se zavázalo v Evropské unii, ale že stagnace moderní
energetiky bude nadále pokračovat.

Pátý ročník prestižní konference

Liberecký

C

C
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Konec úspěšné farmy?
Majitel se bojí o existenci
Největší událost roku zasvěcená
solární energetice a akumulaci.

www.solarnikonference.cz

Fotoarchiv Solární asociace (4)

V rámci dnů otevřených dveří mohou všichni zájemci o fotovoltaiku navštívit například
sluneční elektrárnu v Bušanovicích, která se nachází v jižních Čechách a má výkon

Úspěch století: levné solární panely

ekonomiku.
Také
roku 2019 však Poláci ztrojnáso- xibilní
bili instalovaný výkon solárních v Česku může růst obnovitelpanelů a v září 2019 překročili ných zdrojů v produkci elektřimagickou hranici instalovaného ny podpořit ekonomiku ve výši
sedm procent HDP a přinést
výkonu jednoho gigawattu.
více než 30 tisíc pracovních
míst,“ doplňuje domácí kontext
Česko mimo
Martin Sedlák, programový řemoderní proud
ditel Svazu moderní energetiČeský podíl „zelené“ elektři- ky, s využitím dat z loňské stuny podle dat Energetického re- die Deloitte zpracované právě
gulačního úřadu stagnuje již ně- pro tento svaz.
Přitom právě v rozvoji mokolik let na 13 procentech. Česko
je také posledním státem Vise- derní energetiky vidí Evropa
grádské čtyřky, který neotevřel příležitosti pro oživení ekonovýstavbu nových solárních elek- miky zasažené koronavirem.
tráren na základě
tržní soutěže,
Autokomplex
Menčík.Evropská komise představila
kdy jednotliví zájemci soutěží v červnu podrobnosti masivnío podporu v aukcích a vyhrávají ho programu na podporu oživebu se solárním ohřevem vody
ní. Klíčové jsou impulzy pro
ji ti s nejvýhodnější nabídkou.
a nabíjecí stanicí pro elektro„Masivní nasazení levné so- podporu výstavby obnovitelmobily. V Benátkách nad Jizelární a větrné energie je hlav- ných zdrojů, renovaci budov
Autokomplex
Menčík,
čistépak
mobility.
Evním pilířem přechodu na mo- nebo rozvoj rou
který
kombinuje
nich chce
inves- technologie
derní, decentralizovanou a fle- ropa právě do
fotovoltaické elektrárny, nabíjecí stanice a bateriového úložiště. Protože se v autokomplexu
prodávají vozy Škoda, nebude
chybět ani testovací Citigo iV,
hybridní Superb a představení
nového elektromobilu Škoda
Enyaq.
Další zajímavostí bude i několik desítek otáčivých zařízení
(tzv. trackerů) se zrcadly u solárních elektráren Myštěves a Řehoty v Královéhradeckém kraji.
Za návštěvu určitě stojí také
kozí farma v Pěnčíně v Libereckém kraji, která kromě toho, že
produkuje výborné kozí a ovčí
biovýrobky, také získává energii ze slunce. Elektrárna je provedena jako střešní instalace na
objektech bývalého velkokapacitního teletníku a část energie
2 MW. V roce 2006, kdy dinný dům o výkon 0,004 MW, patří sluneční elektrárna Bohu- využívají pro spotřebu provozu
vznikla, platila za naprostý mohou lidé navštívit v Rychno- ňovice, mezi jejímiž panely se sýrárny a farmy.
unikát, co do technologie i ve- vě nad Kněžnou v Královéhra- volně pohybují a pasou ovce.
likosti. Jejího malého souro- deckém kraji.
V Ostravě mohou zájemci nazence, energeticky šetrný roMezi další otevřená místa vštívit soběstačnou dřevostavCeny technologií pro výrobu
elektřiny z obnovitelných zdrojů v posledním desetiletí prudce poklesly. Sektor moderní
energetiky posiluje dynamický
nástup levných řešení. K efektivnímu vzniku nových projektů přispívá také masová produkce a raketově rostoucí zkušenosti velkých i malých firem
na trhu. Od roku 2010 klesly
ceny solární elektráren o neuvěřitelných 82 procent. To udělalo z fotovoltaiky běžný zdroj
energie, kterou si mohou pořídit firmy i domácnosti a pokrýt
si tak část své spotřeby.
Výhody levné solární energie
využívá řada evropských států.
V oblasti elektroenergetiky sází
na výstavbu fotovoltaických
elektráren Polsko, které bylo ještě nedávno jen synonymem pro
čistě fosilní energetiku. Během

Fotoarchiv Solární asociace + Shutterstock (3)

připravovaný zcela likvidační. Tiskové výstupy a videoreportáže

tiky minout. Vláda totiž chystá
novelu, která ohrožuje dosavadní úspěchy českého rozvoje
obnovitelných zdrojů.
„Průlomová studie přichází
v potřebné době. Česká vláda
dlouhodobě zaostává v potřebným impulzech, které by u nás
pomohly restartovat rozvoj obnovitelných zdrojů. Namísto potřebných investic do naší čisté
budoucnosti se vláda opakovaně
vrací do minulosti a hrozí likvidací projektů solárních elektráren realizovaných před 10 a více
lety,“ přidává český kontext Jan
Krčmář, předseda představenstva Solární asociace.

23. září 2020

www.denik.cz

PR01059

do nemalých problémů a pro některé z nich může být ten další

představení
studie
uvedl:
„100% obnovitelná Evropa je
z technického hlediska absolutně možná. Je to také nejdostupnější a nejbezpečnější cesta
k dosažení klimatické neutrality v Evropě do roku 2050.
Technologie pro její dosažení
již máme, nyní je třeba vypracovat správné impulsy pro jejich rozšíření. Pokud budeme
jednat nyní, můžeme omezit
změnu klimatu a poskytnout
příští generaci jasnější budoucnost.“
Aktuální situace v Česku
však naznačuje, že nás může
evropský směr moderní energe-

Deník
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MEDIÁLNÍ VÝSTUPY

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SLUNEČNÍCH ELEKTRÁREN
I přes některá přetrvávající vládní opatření se nám v odloženém termínu podařilo uskutečnit
oblíbené Dny otevřených dveří slunečních elektráren. Akce proběhla v týdnu od 20. do
26. září v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje pod záštitou Ministerstva životního
prostředí, partnerem byly kolektivní systém REsolar a portál Kudy z Nudy. Do pátého ročníku
této akce se zapojily desítky různorodých a zajímavých projektů členů Solární asociace. Pro
spolupráci jsme letos získali další zajímavé instalace: jednu z největších střešních elektráren
ve středoevropském regionu – FVE Southpoint D1 ve Strančicích, soběstačnou ekologickou
Farmu Pěnčín nebo progresivní Autokomplex Menčík, kde kombinují fotovoltaiku s bateriemi
a dobíjecí stanicí pro elektromobily. Návštěvníci mohli nahlédnout i do solární budoucnosti
v Univerzitním centru energeticky efektivních budov v Buštěhradu, kde se špičkoví vědci
zabývají výzkumem a aplikacemi fotovoltaiky.
Do otevřených solárních elektráren zavítalo rekordní množství návštěvníků z řad veřejnosti,
žáků a studentů škol, zástupců místních samospráv a akce zaznamenala velký ohlas
v regionálních médiích.

Zapojilo se:

23
FVE

14
středních škol
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VZDĚLÁVACÍ A ŠKOLSKÉ PROJEKTY

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. 2020
FVE Habřina – Úštěk
Fotovoltaická elektrárna instalovaná na zelené louce

Obnovitelné zdroje vnímáme jako jeden z hlavních nástrojů

nedaleko středověkého města Úštěk o celkovém výkonu

v boji proti změnám klimatu. S principy a výhodami

0,5 MW. Žáci středních odborných škol si zde prohlédli

fotovoltaiky seznamujeme zábavnou formou i nejmladší

zblízka polykrystalické panely a dostalo se jim i zajímavé

generaci studentů a žáků. Dlouhodobě klademe důraz

přednášky nejen o samotné technologii, ale hlavně o tom,

na spolupráci s technickými univerzitami, středními

co znamená vymyslet a zrealizovat podobný inovativní

a základními školami s cílem vychovávat novou generaci

projekt.

energetiků.

7. 8. 2020
FEL Camp – průzkumná mise
Budoucí a současní studenti Fakulty elektrotechnické
ČVUT se v létě u Orlické přehrady kromě mnoha dalších
dovedností potřebných pro přežití v táboře naučili, jak
zajistit zásobování odlehlého tábořiště elektrickou energií.

23. 9. 2020
FVE Myštěves a Řehoty
Své brány otevřela studentům středních technických škol
i sluneční elektrárna, která je umístěna u obce Králíky
v Královéhradeckém kraji. Solární panely o výkonu 1 MWp
jsou umístěny na statických konstrukcích a trackerech
(polohovacích zařízeních).

Pod vedením Pavla Hrziny (vedoucího pracovní skupiny

Studenti se následně přemístili do větší sluneční elektrárny

malé zdroje a akumulace Solární asociace) zprovoznili

o celkovém výkonu 1,8 MW ve vedlejší Myštěvsi. Na zelené

plovoucí fotovoltaickou elektrárnu.

louce, kterou průběžně spásají ovce, se nachází padesát

Organizátorem akce byla Fakulta elektrotechnická ČVUT
v Praze https://camp.fel.cvut.cz/.

trackerů, jež solární panely během dne nastavují do ideální
polohy vůči slunci. Na trackerech jsou zároveň umístěny
solární koncentrátory (zrcadla) směřující do panelů ještě
více slunečního svitu. Zajímavostí jsou také solární panely
nainstalované na dřevěných konstrukcích vlastní výroby.
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23. 9. 2020
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.

9. 12. 2020
Vzdělávací pořad Wifina na ČT Déčko
Pavel Hrzina (vedoucí pracovní skupiny malé
zdroje a akumulace) v dětském magazínu Wifina
na ČT Déčko vysvětlil, co je solární energie, jak
funguje, co potřebujeme na její výrobu a z čeho
je složený fotovoltaický panel. Vyložil dětem, jaké
výhody má solární energie a proč je dobré nahradit
uhelné elektrárny.

24. 9. 2020
FVE Farma Pěnčín
Žáci střední průmyslové školy 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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Česká fotovoltaika se v roce 2019 zvedla ze dna,
i tak výrazně zaostává za okolními státy

TISKOVÉ KONFERENCE
30. ledna 2020, Praha
Kam kráčí česká fotovoltaika? Solární barometr 2019
Témata:
Vývoj fotovoltaiky v roce 2019: Kolik bylo v ČR loni postaveno

Pozvánka na novoroční brunch s hosty Solární asociace:

„Kam kráčí česká fotovoltaika?
Solární barometr 2019“

solárních elektráren?
Kde a jak se v ČR solární elektrárny stavějí?

KDY:
30. ledna, 9:00-11:30

Kolik se loni postavilo v rámci programů
Nová Zelená Úsporám a OP PIK?
Národní klimaplán: Jak dosáhnout českých cílů do roku 2030?
Přednášející:
Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace
Jan Fousek, výkonný ředitel AKU‑BAT
Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR
Ondřej Tomšej, vedoucí oddělení implementace OPPI a PO3
OPPIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu

KDE:
v netradičních prostorách lodi
Kayak beach bar, Náplavka, Praha 2

KDO:
Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace

ČR se loni na rozvoji fotovoltaiky v Evropě podílela z 0,14 %

Jan Fousek, výkonný ředitel AKU BAT
Petr Valdman, ředitel Státní fond životního prostředí ČR
Ondřej Tomšej, vedoucí oddělení implementace OPPI a PO3 OPPIK,
Ministerstvo průmyslu a obchodu

CO:
• Vývoj fotovoltaiky v roce 2019:
Kolik bylo v ČR loni postaveno solárních elektráren?
• Kde a jak se v ČR solární elektrárny stavějí?
• Kolik se loni postavilo v rámci programů Nová zelená úsporám a OP PIK?
• Národní klimaplán:
Jak dosáhnout českých cílů do roku 2030?

Svou účast, prosím, potvrďte
telefonicky na tel.: 774 695 620
nebo na email: petra.piskova@solarniasociace.cz
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MEDIÁLNÍ VÝSTUPY
Státu se z podpory fotovoltaiky polovina vrací,
brání se „osekání“ dotací solárníci.

TISKOVÉ KONFERENCE
24. červen 2020, Praha
Kolik nás reálně stojí solární elektrárny a jaké hrozby

Státu se podle analýzy vrací polovina roční podpory

přináší nová legislativa

solárním zdrojům

Přednášející:
Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace
Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky
Blahoslav Němeček, partner EY
Pavel Doucha, partner Doucha Šikola advokáti
Jan Palaščák, podnikatel v energetice
Miloš Doležal, majitel Hotelu Racek v Úštěku
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MEDIÁLNÍ VÝSTUPY SOLÁRNÍ ASOCIACE V ROCE 2020
Rok 2020 byl z pohledu mediálního pokrytí Solární asociace jedním z nejúspěšnějších – v rámci našich tiskových zpráv, komentářů,
rozhovorů a živých vstupů jsme dosáhli více než 600 výstupů ve všech hlavních i vedlejších médiích s cílem oslovit s našimi tématy
nejen odbornou, ale i širokou veřejnost.
Přehled mediálních výstupů za rok 2020

436

73

66

23

výstupů
na internetu

výstupů
na sociálních sítích

výstupů
v tisku

výstupů
v TV

V roce 2020 jsme se také velmi intenzivně začali zabývat komunikací na sociálních sítích a rozšířili jsme naše firemní profily na
Facebooku a Instragramu o LinkedIn a Twitter.
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TELEVIZE
30. 9. 2020
NÁRŮST STŘEŠNÍCH
SOLÁRNÍCH ELEKTRÁREN
ČESKÁ TELEVIZE – UDÁLOSTI V REGIONECH
Komentář předsedy Solární asociace Jana Krčmáře
k rostoucímu počtu nových solárních instalací na
rodinných domech v časech 17:14 a 18:20

9. 12. 2020
ČESKÁ TELEVIZE – DÉČKO/WIFINA
Vystoupení vedoucího pracovní skupiny Pavla
Hrziny v dětském pořadu Wifina (magazín
o vztazích a společnosti, přírodě a ekologii, módě
a designu i nových technologiích) na téma jak
funguje solární energie
https://decko.ceskatelevize.cz/wifina

29. 4. 2020
DEN V EKONOMICE – VLÁDA CHCE
SNÍŽIT DOTACE NA FOTOVOLTAIKU
SEZNAM ZPRÁVY.CZ
Komentář předsedy Solární asociace Jana
Krčmáře k návrhu Vlády ČR na snížení
maximální výnosnosti pro solární elektrárny
v novele zákona o podporovaných zdrojích
energie
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12. 2. 2020
MLADÁ FRONTA
Vypukl spor o soláry: na střechu, nebo na zem

Nový blok pro
JE Dukovany
postaví ČEZ
Dohoda mezi vládou a firmou ČEZ
o stavbě nového bloku Jaderné
elektrárny Dukovany bude zveřejněna během několika týdnů. Podle
ministra průmyslu Karla Havlíčka
se ještě dolaďují poslední detaily.
Do konce roku by 2022 měl být vybrán dodavatel a stavební povolení
má být vydáno do roku 2029. Nyní
se k výstavbě bloku upřesňuje technický „jízdní řád“. Generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš se
k obsahu chystané smlouvy mezi
firmou a vládou podrobněji vyjadřovat nechtěl s odkazem na to, že
bude po podpisu zveřejněna. Soutěž na dodavatele bude prý formálně vypsána letos v prosinci. (ČTK)

INZERCE

Motocykly
Koupím Moto, Auta a Díly, Škoda, Octavia,
Tatra, Wartburg 311, JAWA, ČZ, PAV,
775262334

J A N SEDL Á K
redaktor serveru
Lupa.cz

J

Vypukl spor o soláry:
na střechu, nebo na zem
Solárníci tlačí na větší podporu
panelů na brownfieldech. Není
to třeba, brání se vláda.
Martin Petříček
redaktor MF DNES

Č

eská solární energetika se
pomalu odráží ode dna. Po
letech paběrkování roste
počet instalací, výkon nových elektráren byl loni proti roku 2018 dvojnásobný. Jenže
v porovnání s jinými evropskými
státy jsou to stále jen drobky.
Zatímco v tuzemsku se loni postavily fotovoltaické elektrárny s instalovaným výkonem 25 megawattů,
v Evropě se celkový výkon zvýšil
o 16,7 tisíce megawattů.
Zástupci solárního byznysu proto
tlačí na vládu, aby v připravované
novele přiznala podporu formou
aukcí také větším solárním zdrojům. Panely by neměly zůstat jen

215381

Koupím

29. 2. 2020

Koupím shozy a trofeje i celé sbírky. Výkup
vojenských věcí – military. Tel.: 776 192 242,
vykupparoziaeu@gmail.com
213098

Soudní znalec zdarma ocení obrazy, známky, dopisy, pohledy, mince, bankovky. Sbírky
i jednotlivosti též rád koupím a platím nejvyšší ceny. Ihned, profesionálně, 24 hodin denně. Tel: 608709299
213420

PRO MĚSTA A OBCE

TERA-VARI, MF-70, TZ4K, MT8 koupím T:
603 897 100
214155

Hodinářská pozůstalost. T:602303309

214340

Výkup všech hodinek. T:602303309

214393

Skla do hodinek T602303309

Fotovoltaika bez starostí

214453

Koupím housle, violu, violoncello, kontrabas
i poškozené. T: 739907598

STAVBA ENERGIE
216007

Hodinář koupí růz. staré a starož. hodiny, hodinky i nejdoucí i části a také mince, bankovky, šperky i poškozené. T.: 608868313

Sběratelství

215546

RESPEKT
Jak na vlastní solární elektrárnu?

Střešní instalace narazí na strop
Už dnes staví stát podporu solárů
hlavně na přímých dotacích. Malé instalace na střechách rodinných či bytových domů dostávají z programu
Nová zelená úsporám, kde jsou peníze z prodeje emisních povolenek.
Z celkového počtu 3 437 nových
elektráren jich na střechách rodinných domů bylo vybudováno 2 905
s celkovým výkonem 12 megawattů.
Například ČEZ Prodej loni instaloval 537 elektráren na střechy do-

mácností. V 85 procentech případů
doplnily panely bateriové systémy
pro ukládání vyrobené energie.
„Roste zájem o výkonnější fotovoltaické systémy. Chceme, aby se
to ideálně propojovalo i se zateplením či s tepelným čerpadlem,“ uvádí Petr Valdman, ředitel Státního
fondu životního prostředí, který
podporu přiděluje. Podle Krčmáře
však tempo růstu malých střešních
instalací narazí do dvou let na svůj
strop.
Větší systémy na průmyslových
budovách mohou zase získat evropské dotace v rámci operačních programů. Loni jich bylo přes pět stovek. Na loňském přírůstku se podílely v součtu téměř 13 megawatty instalovaného výkonu.
Na aukce pro větrné elektrárny
má Havlíček opačný pohled, ty by
rád v aukcích podpořil. „U větrných elektráren to v Česku zatím
pouze s investiční podporou moc
nevychází. Tyto zdroje ještě potřebují provozní podporu. Dáme ji prvním 300 megawattům. A až se postaví, tak ostatní budou vznikat
pouze s investiční podporou,“ říká
ministr.

MLADÁ FRONTA DNES
Energie ze slunce, jak ji využít?
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v Česku téměř sprostým slovem

a provozování energetického zdroje

SINGAPUR Evropský výrobce leta- nou přepravoval pasažéry. Letadlo,
a ten, kdo chtěl stavět sluneční
ve vlastní režii. Obec společnosti
del Airbus v úterý na airshow v Sin- jehož křídla splývají s trupem, má
mohlletadlům
právem
obávat,
ČEZ Esco poskytne vhodnou střegapuru představil svůj nový letoun.elektrárnu,
totiž oproti se
běžným
mnoŘíká mu Maveric a na dopravní leta-že hem
menší
odpor vzduchu.
Spotřebude
označen
za nepřítele
chu a zaváže se k odběru určitého
dlo má neobvyklý design. Jeho trup buje až o 20 procent méně paliva,
se konečně
situace
množství vyrobené energie. ČEZ
je totiž přímo spojen s křídly, čímžnároda,
díky čemuž
se snižují izačíná
emise oxidu
se má ušetřit až 20 procent paliva.normalizovat.
uhličitého.
Podle údajů Solární
Esco na oplátku dlouhodobě zafixuDobrá aerodynamika je však vykouMaveric se na utajeném místě ve
asociace se během uplynulého roku
je obci cenu této elektřiny na nižší
pena složitějším ovládáním.
střední Francii testuje od loňského
zvýšil
počet
instalovaných
solárních
úrovni, než je cena elektřiny ze sítě.
Výrobci letadel s takzvaným BWB června. Zkušební lety dva metry
(blended wing body) designem ko-elektráren
dlouhého auzhruba
metry megawattů,
širokénás otři25,14
Podmínkou ovšem je, že elektřina
ketují od poloviny 20. století. Do re- ho prototypu by měly skončit v pocož je oproti roku 2018 více než
bude odebírána v jediném odběrálného provozu se však dostala jen lovině letošního roku.
Drtivá
většina
ném místě, na něž je elektrárna
hrstka letadel, která ho používá.dvojnásobný
„Věříme, ženárůst.
nastal čas
posunout
Asi nejznámějším zástupcem BWBz nových
tuto technologii
a prostudovat,
zdrojůdálsluneční
elektřiny
připojena.
letounů jsou „neviditelné“ bombar- kam by nás mohla zavést,“ uvedl
na střechách
výstavbaNa zkoušku Zatím„Pokud
se elektřina
ze prototyp.
solárníKonstruktéři Airdéry americké armády B-2 Spirit. vyrostla
pro agenturu
Reuters a
Jean-Brice
funguje jenom
dvoumetrový
Airbus by rád v tomto stroji jed-mnoha
Dumont,
viceprezident
Airbusu. busu by všakelektrárny
jednou v tomto
stroji rádi vozili lidi
pravidelně. Foto: Airbus
z nich
byla podpořena
spotřebovává
v místě,

„Soláry“ poplují na zatopených lomech

Česko může přijít o miliony eur

„Abychom se postavili klimatické
výzvě, potřebujeme tyto znepokojivé technologie. Je to budoucnost letectví, zkoumáme to jako možnost,“ dodal. Říct, kdy by se podobný design mohl u komerčních letadel masově objevit, však podle něj
zatím není možné.
Prototypy BWB letounů v minulosti testoval i americký Boeing. Ani
vojenský X-45C, ani X-48 určený
pro NASA se však však do výroby
nedostaly. Airbus je první, kdo tento design zvažuje u letounu určeného k přepravě lidí. Firma vysvětluje, že chce zveřejněním svého konceptu především popohnat změny
v leteckém průmyslu. (osv)

dotací.
kde se vyrobí, nemusíme hradit
Dotaci z Ministerstva životnídistribuční poplatky, a cena pro
Výstavba a provozování vlastního
ho prostředí na pořízení střešních
spotřebitele tak může být nižší,“
fotovoltaického zdroje elektrické
solárních elektráren mohou čerpat
vysvětluje Jiří Novotný z ČEZ
energie představuje poměrně
Výrobu elektřiny s maximální účinností zajistí nai obce a města a některé muniEsco. A dodává, že závazně odebraText | Veronika Nováková
směrování panelů na jih. Před střechou nesmí ovšem složitý proces
Foto | Shutterstock
cipality ji s úspěchem využívají.
né množství elektřiny se stanovuje
stát jiný stínící objekt. Své výhody má také instalace
Pro mnohé komunální politiky
na základě reálné spotřeby danésolárních systémů
na západ
či východ,
a úředníky je však proces výstavho objektu
tak,
aby bylokdyž
jisté,majitelé
že
Případné přebytky vyrobené elektřijinou možnost.
Vyrobená
elektřina se ny provozovatel elektrárny prodá do
by a provozování vlastníhoobjektů
zdroje nemají elektřina
bude skutečně
využita.
pouze rozloží do delšího časového období. Energii
elektrické energie i přes finanční
distribuční sítě.
takMimo
můžeme průběžně
a není nutné ji
podporu stále velmi složitý.
Kontrakt se uzavírá obvykle na
Příkladspotřebovávat
využití fotovoltaické
složitě uchovávat.elektrárny na městském objektu
standardní stavební dokumentaci
15 až 25 let. Důvodem je dlouhá
a administraci veřejné zakázky je
návratnost investice do vybudoDomov pro seniory
totiž nutné zajistit spoustu dalších
vání fotovoltaické elektrárny, ale
Využitelná plocha střechy:
úkonů a činností, které souvisí s vývzhledem
ke své stabilitě a dlouhocca 7 m2/kW při šikmé střeše
robou elektřiny a s jejím případným
dobému působení na trhu je ČEZ
a 12 m2/kW při rovné střeše
předáváním do distribuční sítě. Na
ochoten tuto návratnost akceptoVýkon elektrárny: 90 kWp
to města a obce zpravidla nemají
vat. Kratší kontrakt by znamenal
Cena elektrické energie z této
odbornou kapacitu. Další bariérou
zvýšení ceny elektrické energie pro
elektrárny: 2 229 Kč/MWh
může být nejistota, zda se investice
odběratele.
26 19. června 2020
Energie
Úspora proti současné ceně:
do fotovoltaické elektrárny v roPo uplynutí sjednané doby
900 Kč/MWh
zumné době vrátí a zda náklady
nabízí ČEZ Esco buď odprodej funna provoz, opravy poruch a řešení
gující elektrárny za 1 Kč majiteli
Úspora za prvních 10 let:
nestandardních situací radikálně
střechy, nebo pokračování provozu
více než 1 mil. Kč
nesníží zisk z vyrobené elektřiny.
v dosavadním režimu až do konce
Úspora emisí CO2: 2 500 t
A tak mnoho vhodných střech
životnosti elektrárny. Když elektInvestice ze strany města: 0 Kč
rárna doslouží, ČEZ Esco odstraní
oni se zvýšil počet instalovaných solárních v majetku obcí a měst zůstává stále
a ekologicky zlikviduje veškerá
elektráren v Česku o 25,14 megawattu, cožnevyužito.
je
zařízení a technologie na svoje
oproti roku 2018 dvojnásobek. Podle odborv režii dodavatele
náklady.
níků k tomu přispěla možnost čerpání dotací
Obcím, které si netroufají pustit se
V případě obcí bude asi častěji
na malé systémy, které lze připevnit na rodinŽivot v ulicích na týdny
do stavby vlastní
střešní fotovolta2
MENŠÍ využívána druhá varianta, protože
né domy. Jak ale střechu na umístění panelů
utichl, kdo mohl,
ické elektrárny vychází od začátku
po získání elektrárny do vlastnictví
ZNEČIŠTĚNÍ
připravit? Opatření jsou jednoduchá a poletošního roku vstříc společnost
by obec musela zajistit pokračování
pracoval z domova.
měrně levná.

2. 8. 2020
Quo vadis, obnovitelné Česko?

13. 8. 2020
EKONOM
České zelené švejkování


Energie ze slunce, jak ji využít?

Smolka, z ekonomického hlediska
jsou po stránce celkových nákladů na
pořízení oba systémy v zásadě srovnatelné.

tedy například pro domácnosti bez
elektrického vytápění nebo ohřevu
vody, ale využití produkce elektřiny
pouze pro osvětlení a spotřebiče je níz-

ČR | Japonsko, Austrálie, Británie nebo
Nizozemsko. Tady všude už fungují plovoucí solární elektrárny. O jejich využití
se již uvažuje také v Česku. Vzniknout
mají na zatopených dolech na Ústecku.
S konkrétním projektem před časem
přišel podnikatel a filantrop Martin Hausenblas. Do týmu si přizval nejen sponzory, ale například i České vysoké učení
technické v Praze. Celý projekt je teprve
na začátku. Nyní se rodí pilotní projekt.
Na vodní ploše by panely měly vyrůst
zhruba do jednoho až dvou let.
Umístění solárních elektráren na jezera má hned několik výhod. Vodní hladina systém solárních panelů přirozeně
chladí, což zvyšuje účinnost celé elektrárny. Systému může pomoci také s bojem proti suchu. Panely totiž zamezují

INZERCE

kážky. „Opakovaně se mluví o plovoucích elektrárnách, které mají vznikat
v bývalých lomech. Konkrétní kroky se
podnikají u malých projektů, kde však
zájemci narážejí na bariéry, které je třeba odstranit. Největší bariéra je ovšem
postoj státu k solárním elektrárnám, kdy
stát se nyní chystá deset let po uvedení
do provozu tisíce elektráren osekat podporu a odradit investory od výstavby nových elektráren,“ říká Krčmář.
Proti plovoucím solárním elektrárnám
nejsou ani ekologové. Podle nich by tyto
elektrárny mohly být chytrým rozšířením potenciálu obnovitelných zdrojů.
„Kombinace s přečerpávací vodní
elektrárnou využívající zbytkové jámy
po těžbě hnědého uhlí je myslím velmi
efektivní využití jedné plochy dvakrát. Jistě, vždy musí být brán přísný
ohled na ochranu přírody a zdraví lidí,
ale to platí pro všechnu činnost v krajině,“ uvedl nedávno pro ČTK Jiří Koželouh, ředitel ekologické organizace
Hnutí Duha.
MAREK HÝŘ

A1

BUDOVA

První projekt elektráren
na vodě by měl
vzniknout do dvou let.

Elektrárna instalovaná na nádrži
Tengeh v západní části Singapuru.
FOTO | SOLARMAGAZINE.COM

vypařování vody. Další výhodou může
být i zamezení šíření sinic a řas ve vodě.
Právě tyto organismy čerpají energii ze
slunečního záření, pokud však bude hladina zakryta solárními panely, jejich růst
se značně omezí. Nevýhodou plovoucích elektráren naopak mohou být vyšší
investiční náklady.
Podle předsedy dozorčí rady Solární
asociace Jana Krčmáře mají plovoucí solární elektrárny velký potenciál. Jejich
budování ale momentálně naráží na pře-

V
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MLADÁ FRONTA
Firmy chtějí solární střechy

P

2. 10. 2020

Švédská energetická společnost
Vattenfall na začátku června potvrdila
svůj záměr na vybudování největší
offshore větrné farmy na světě
u pobřeží Nizozemska. V provozu
má elektrárna být v roce 2023.
■

MLADÁ FRONTA

■ Se stavbou větrných elektráren
na mořských mělčinách (tzv. offshore
instalace) začalo Dánsko. Na souši
totiž byly příznivé lokality již většinou
obsazeny a dochází tam už jen
k obměně techniky a k náhradě
výkonnějšími elektrárnami
na ověřených stanovištích.




(+420) 596 112 756
(+420) 731 533 522
info@nkrd.cz

bank se jedná o desítky miliard
korun, které stále nejsou splace
né.
n Pokud by takový zásah do
podpory
opravdu vstoupil
DISKUSE
v platnost, jaké bude mít do
pady?
Zavedení limitu IRR 6,3 pro
centa by v důsledku znamenalo
snížení podpory (výkupních
cen) solárním elektrárnám o 50
až 100 procent. Každý jeden
procentní bod snížení IRR způ

COVID. Zásah do fotovoltaiky
tak neovlivní negativně jen so
láry, ale hrozí, že zasáhne i dal
ší části české ekonomiky.
n Můžete popsat konkrétní
dopad na provozovatele solár
ních elektráren?
Snížením výnosnosti na
6,3 procenta se projekty dosta
nou do vážných ekonomických
problémů. Musíme se na jejich
ekonomiku dívat fokusem doby,
ve které tyto fotovoltaické elek

na čtyřnásobek dnešního stavu
zejména novými projekty na
střechách budov nebo v průmy
slově znečištěných lokalitách.
Rozvoj solární energetiky na
víc nemusíme financovat sami.
Nabízejí se prostředky z Evro
py, která chce podpořit rozvoj
obnovitelných zdrojů v rámci
restartu ekonomiky. Další fi
nance budou k dispozici v rámci
tzv. modernizačního fondu. Ten
bude financovat rozjezd zele
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Česká vládastanovisko
sice v současné
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Nedostatek finančních prostředků
pak můžete vyřešit spolu s partnerem Pražské plynárenské, Modrou
pyramidou (www.ppas.cz/financování).

Partnery
stránky jsou

realitu a namísto stabilní podpory obnovitelných zdrojů hází podnikatelům
v solární energetice neustále klacky
pod nohy. Nepřekvapivě.

Investujme raději v Indii
Fotovoltaika nezmizí, pravděpodobné
scénáře budoucnosti však nejsou příliš
příznivé. Podnikatelé ve fotovoltaice
přesunou své podniky do jiných zemí,
které jim zaručí stabilní návratnost investice. Ostatně již dnes české firmy
své peníze raději investují v Polsku,
Maďarsku, ale třeba i v Indii a Austrálii. Stát bude muset na odchod podnikatelů reagovat, neboť musí plnit své závazky. Vytvoří nové pobídky, na ty již
ale podnikatelé a banky nebudou reagovat. V Česku budou vznikat jen malé
solární elektrárny, ty ale nebudou stačit k naplnění státní energetické koncepce. Stát bude hledat nové zdroje.
Ty buď zatíží životní prostředí, nebo
budou mnohem nákladnější. Nepřekvapivě. Jako vždy.

celé republice. Jedná se o ryze českého dodavatele, jehož vlastníkem
je hlavní město Praha.
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zmiňovanou
neutralitu. A ještě na jaře se
zemských
dodavatelů
plynu uhlíkovou
nabízí
asistenční službu, která se o opravu

ozývaly hlasy proti zvyšování evropských klimatických cílů
zpomalit a nechat firmy oddychnout, šéfové evropských
800 134 134
porouchaného spotřebiče postará.
pro rok 2030. Ty byly původně stanovené na 40procentní
vlád jakékoliv debaty na summitu v Bruselu utnuli. Právě
www.ppas.cz
pomocí investic do zelených řešení totiž chtějí postavit
evropskou ekonomiku zpátky na nohy.
Dohoda nebyla jednoduchá. Evropští lídři vyjednávali
o mimořádném fondu na podporu evropské ekonomiky té‑
měř sto hodin. Nakonec se ale dohodli, že si členské země
mezi sebe rozdělí 750 miliard eur. A třetina z této sumy
má jít na ekologická řešení.
Státy visegrádské čtyřky byly ve srovnání se svými dal‑
šími evropskými partnery zatím v otázkách klimatu vždy
velmi zdrženlivé. Pokaždé když se v EU dojednávala nová
přísnější klimatická politika, mohli se bruselští politici
spolehnout na to, že se Česko, Slovensko, Polsko a Maďar‑
sko budou snažit vyjednat pro sebe výjimky.
Premiér Andrej Babiš se z Bruselu vracel s úsměvem.
Chlubil se hlavně tím, že pro Česko vyjednal 8,7 miliardy
eur, téměř 230 miliard korun.

Hlavně nic nevracet
Hlavní otázkou nyní je, jestli bude mít Česko nově přislíbe‑
né evropské peníze vůbec za co utratit. Ve svých klimatic‑
kých ambicích země zaostává i za svými partnery z vise‑
grádské čtyřky. Vyšší cíle má dokonce i Polsko, které vždy
platilo za evropskou klimatickou černou ovci. V tuzemsku
navíc neexistuje žádná ucelená strategie, jak v roce 2050
dosáhnout slibované uhlíkové neutrality, tedy v souhrnu
nulových emisí CO2.
Vláda proto nyní narychlo připravuje programy, do kte‑
m
rých peníze poslat. Jediný konkrétnější plán zatím s kli‑
matem příliš společného neměl – ministerstvo pro místní
rozvoj navrhlo, aby několik miliard putovalo na výstavbu
cyklostezek, které se prý během koronakrize osvědčily
jako bezpečná alternativa k hromadné dopravě.
V dalších vágních vyjádřeních ministři zmiňovali inves‑
tice do úspor energií nebo programy na obnovu regionů
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voblastiobnovitelnýchzdrojů
na900miliard.Experti aletvrdí,
žetobudepodstatněméně.
„Neuvážené zpřísnění cíle ve snížení emisí sklení‑
kových plynů pro rok 2030 odmítáme. Návrhům musí
předcházet zhodnocení stávající situace. Je třeba zohlednit
finální vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu,
analyzovat dopady pandemie či odchodu Velké Británie
z EU,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské
politiky Svazu průmyslu a dopravy.
Česko proto zvolilo strategii nabízet naprosté minimum,
které v Bruselu ještě projde. Nejlépe to ilustruje vyjednání
ohledně takzvaného Národního klimaticko‑energetického
plánu. Ten měly v letech 2018 a 2019 připravit všechny
členské země EU. Byl to zásadní dokument určující dese‑
tiletou strategii, ve které si země mimo jiné měly nastavit,
z čeho budou v budoucnu vyrábět energii.
Z těchto národních plánů následně Evropská komise
skládá celoevropská čísla a zjišťuje, zda jednotlivé závazky
„stačí“ na naplnění toho unijního. Ten počítá s tím, že
se zelené zdroje budou v roce 2030 podílet na konečné
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Každá velká čínská

Kanga bude chybět

Quo vadis, obnovitelné Česko?

JAN
K R ČM Á Ř
Solární asociace

Díky zjednodušenému procesu registrace na Zákaznický portál
Pražské plynárenské teď mohou naši zákazníci ovládat svoje
účty snadněji než kdykoliv dříve.

nel.
„Chystá se jeho komercializace a využití předpokládáme především tam,
kde je plocha pro instalaci solárních
kolektorů omezená, například u bytových domů, kde oproti klasickému oddělenému řešení produkuje o 35 procent více tepla i elektrické energie,“
doplňuje odborník Matuška.

Pavel Pelák, Chrudim

Téma podpory solárních elek- podíl elektřiny z obnovitelných
n Díky vysokým výkupním sobí další zhruba pětinový po trárny vznikaly. Úroky z těchto
tráren se opět dostalo na strán- zdrojů na osm procent. Aby se cenám se ale přeci investice kles výkupní ceny.
úvěrů byly v době realizace vět
ky novin po vládou schváleném tento cíl splnil, přizvaly tehdejší musely už vrátit, anebo ne?
Tisíce firem a domácností ne šiny solárních projektů stanove
zásahu do podpory. Současně vlády k investicím do solárních
To není pravda, protože stát budou schopny splácet úvěry, ny zpravidla v rozpětí šest až
však sílí zájem veřejnosti a větrných elektráren nebo bi ihned výkupní ceny snížil neboť výše navrhovaného IRR devět procent navzdory tomu,
o vlastní solární elektrárny. oplynových stanic domácnosti, o 26 %. K tomu tehdy nebyly nestačí ani na úroky z úvěrů. co tvrdí ministr Havlíček. Zisk
O vzájemných souvislostech firmy či města a obce. Stát tak levné úroky. A když stát snížil Stanovením nižších výkupních ve výši 6,3 procenta tedy nepo
těchto dvou kroků jsme hovořili nemusel investovat nic, ale sou výkupní tarif o 26 %, tak banky cen takto dramatickým způso krývá ani úroky z těchto ban
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ENERGIE

energetika

„Soláry“ poplují na zatopených lomech

5PLUS2

Solární elektrárny nám umožní zbavit se uhlí

Airbus šetří palivo. Díky nezvyklému křídlu

vání spotřeby zastavilo a na konci dubna a po většinu května se pohybovalo kolem 12 procent. V posledním květnovém týdnu činila jeho hodnota devět procent. Velikost současné spotřeby odpo-

18. 6. 2020

PRÁVO

A proč ministerstvo není v případě solárů aukcím nakloněno? Úředníci mají před očima stále solární
boom před deseti lety, kdy stát neuváženě vysokou podporou dal
vzniknout nové „třídě“ solárních
baronů. Během dvou let vyrostlo
v Česku obrovské množství solárních elektráren, často na kvalitní zemědělské půdě. Česko jejich majitelům vyplatí v průběhu dvaceti let
celkově bilion korun.
Nizozemský profesor energetických systémů Kornelis Blok, s nímž
MF DNES nedávno hovořila, však
tvrdí, že by se Češi měli přes tento
solární neúspěch přenést. „Je třeba
brát to jako ‚utopené‘ náklady. Hlavní zpráva by měla znít: Ano, tohle
byla chyba, špatně se to naplánovalo. Stejnou chybu ostatně udělali
Němci. Dnes dostanete stejné množství elektřiny z fotovoltaických elektráren za desetinu ceny,“ říká.
Růst solární energetiky v Evropě
pohánějí právě aukce nových kapacit, v nichž vyhrává ten, kdo nabídne nejnižší cenu. Umožnil ho mimo
jiné prudký pokles cen solárních
technologií, v posledních deseti letech až o 80 procent.

Stavba-bydlení

5. 5. 2020

6. 6. 2020

Fotovoltaika bez starostí

Jak na vlastní solární
elektrárnu?
216314

Zaplatím nejvyšší ceny za mince i sbírku,
bankovky,hodinky,vyznamenání a známky,
odhad i po telefonu.Tel: 602 802 040

5. 4. 2020

na střechách budov, kde se dnes
takřka výhradně stavějí. Vláda by je
měla pustit také na zem. Třeba na
výsypky dolů nebo opuštěné pozemky po průmyslové činnosti.
Šéf Solární asociace Jan Krčmář
říká, že bez tohoto kroku Česko
sotva splní klimaticko-energetické
cíle, které vláda začátkem roku poslala do Bruselu. Podle plánu má instalovaný výkon solárních elektráren stoupnout do roku 2030 z nynějších dvou tisíc megawattů téměř
na dvojnásobek. Pokud však bude
výstavba postupovat současným
tempem, bude to trvat desítky let,
než se země k této metě přiblíží.
„Cíle nelze dosáhnout, aniž bychom opustili střechy a začali stavět větší pozemní instalace. A navíc
spoléhat pouze na střešní instalace
s investiční podporou není nákladově efektivní. Jsou dražší než ty po-

zemní,“ říká Krčmář. Ministerstvo
průmyslu si však stojí za svým. Zavedení aukčního mechanismu, který přispěl k rozvoji obnovitelných
zdrojů v západní Evropě nebo třeba v „uhelném“ Polsku, pro velké
solární elektrárny dlouhodobě odmítá.
„V rámci fotovoltaiky vůbec nepočítáme s provozní podporou. Nedává to smysl, ekonomicky to dnes vychází a my jsme připraveni dávat
slušnou investiční podporu,“ potvrdil MF DNES ministr průmyslu Karel Havlíček. Starost o dosažení klimatických závazků je podle něj problémem vlády, nikoliv solárníků.

e Huawei bezpečnostní hrozbou,
či nikoliv? Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) si myslí, že ano. Podobný názor mají Spojené státy a Velká
Británie, kde se technologie od této
čínské společnosti v místních sítích
zakázaly. A je možné, že se domino
efekt rozjede v dalších zemích v Evropě. Ty, včetně Německa či Francie, začínají přehodnocovat svůj doposud
otevřený přístup k Číně.
Je to logický krok. Když se Čína
pouštěla do světových struktur včetně
Světové obchodní organizace, Západ
si od toho sliboval když už ne příklon
k demokracii, tak alespoň otevření obrovského trhu. Ten ale v mnoha sektorech nadále zůstává uzavřený a čínská
vláda toho využívá pro tlačení svých
národních šampionů. Trend se navíc
po nástupu dynastie Si Ťin-pchinga
zhoršuje. Čínský prezident například
na nedávném setkání s byznysmeny
apeloval na jejich vlastenecké cítění,
vývoj moderních technologií ve jménu silné Číny jako protipólu Západu
a výměnou za to sliboval další podporu ze strany státu.

Fotoarchiv Solární asociace (2)

Energetika

v Česku.

PR00897

TISK

Původ potravin řeší alespoň u některých druhů téměř tři čtvrtiny Čechů. Chleba a pečivo si podle původu vybírá zhruba polovina Čechů.
Téměř všichni (98 procent) dávají
přednost českému chlebu, z toho
69 procent preferuje místního výrobce.
Mléko a mléčné výrobky s českým původem chce 96 procent lidí,
z toho zhruba pětina upřednostňuje lokální dodavatele.
V případě masa a uzenin požaduje český původ 95 procent lidí, více
než čtvrtina Čechů preferuje místního dodavatele.
Sněmovna v prosinci podpořila
vládní novelu zákona zakazující
prodej potravin v různé kvalitě, ale
ve stejném obalu v ČR a jiných státech Evropské unie. Za porušení
má prodejcům hrozit pokuta až
50 milionů korun.
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OBCHODNÍ MÍSTO
Objekt Rezidence Nová Karolina
Důlní ul. 3347/1, 702 00 Ostrava
www.rezidence-novakarolina2.cz
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INTERNET
30. 1. 2021

24. 6. 2021

Oenergetice.cz

Českénoviny.cz

ČR se loni na rozvoji fotovoltaiky

Státu se podle analýzy vrací polovina

v Evropě podílela z 0,14 %

roční podpory solárním zdrojům

4. 3. 2020

8. 7. 2020

Pro‑energy.cz

Seznamzpravy.cz

Česko přechází na levnou solární energetiku

Vládní tažení proti solárům zřejmě

– ztrácíme na ostatní státy V4

narazí ve Sněmovně

21. 5. 2020
Oenergetice.cz
Svazy: Bez aktivního přístupu přijde ČR
o evropské peníze na OZE

15. 7. 2020
Ekolist.cz
Jan Krčmář: S další solární daní nesouhlasíme

2. 6. 2020

30. 11. 2020

Euractiv.cz

EURO.cz

Cesta k obnově ekonomiky vede podle Komise

Zdotované fotony. Solární byznys kvete

skrze obnovitelné zdroje. Jde Česko správnou cestou?

i bez oslňující finanční podpory

3. 6. 2020

20. 12. 2020

Ihned.cz

Ekolist.cz

Rozhodnutí potlačit podporu solárů mají solárníci

Jan Krčmář: Agrivoltaika může být budoucností

za diskriminační. Havlíček argumentuje, že stát

zemědělství i energetiky. Pokud to nezvoráme

dříve podporu neukočíroval
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SOCIÁLNÍ SÍTĚ
V roce 2020 jsme založili dva nové komunikační kanály Solární
asociace na sociálních sítích LinkedIn a Twitter a nadále jsme
pokračovali i v komunikaci na Facebooku a Instagramu. Na všech
sociálních sítích je možno sledovat konstantní nárůst počtu
sledujících i reakcí na příspěvky. Jejich výše se přitom odvíjí od
samotného tématu, přičemž největší sledovanost mají příspěvky
s novinkami a zajímavostmi ze světa fotovoltaiky a obnovitelných
zdrojů obecně. Nejvíce komentářů pak vzbuzují příspěvky týkající
se podpory stávajících elektráren nebo příspěvky s politickým
přesahem. Na jednotlivých sociálních sítích jsme kombinovali
příspěvky z oficiálních prohlášení a postojů Solární asociace
zveřejněných jak v médiích, tak na webu Solární asociace. Pro
každý z kanálů byly příspěvky přizpůsobeny podle charakteru dané
platformy a její cílové skupiny.

Přehled příspěvků na sociálních sítích 2020:

80
příspěvků

57
příspěvků

32
příspěvků

57
příspěvků

založeno
11. 9. 2020

založeno
13. 4. 2020
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nost NEGATIV 1

Hlavní barevnost

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

Enery Energy
https://enery.energy/

Solar Global, a. s.
https://www.solarglobal.cz/

Decci, a. s.
http://www.decci.cz/

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

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

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

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

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

Energy21, a. s.
www.energy21.cz

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

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

Barevnost NEGATIV 2
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Solarhome, s. r. o.
www.solarhome.cz

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

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

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

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

ENERGY‑HUB, s. r. o.
www.cz.energyhub.eu

SolarPower Europe
www.solarpowereurope.org
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SPOLUPRACUJEME

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

Asociace nezávislých dodavatelů energií
www.ande.cz

České vysoké učení technické v Praze
www.cvut.cz

Klastr energeticky efektivních budov
www.clbpisek.cz

Svaz průmyslu a dopravy České republiky
www.spcr.cz

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

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

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

Evropský týden udržitelného rozvoje
www.tydenudrzitelnosti.cz

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

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

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

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

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

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
www.hzscr.cz/hzs‑stredoceskeho‑kraje.aspx

Smíšená obchodní komora
Česko‑tichomořská aliance
www.cesta.lat

Unie zaměstnavatelských svazů ČR
www.uzs.cz

Vysoké učení technické v Brně
www.vutbr.cz

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

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

Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz

Svaz moderní energetiky
www.modernienergetika.cz

54 | PARTNERSTVÍ A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

PARTNERSTVÍ A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE | 55

STRUKTURA
SOLÁRNÍ ASOCIACE
Dozorčí rada

Náš tým

Mgr. Jan Fousek

Ing. Miroslav Calda

Tomáš Korostenský, MBA

Lukáš Kubásek

Ing. Veronika Šilhová

Michaela Černá

Ing. David Malének

Mgr. Petra Písková

předseda dozorčí rady

člen dozorčí rady
(od 26. 3. 2013 do 3. 6. 2020)

člen dozorčí rady

člen dozorčí rady
(od 3. 6. 2020)

výkonná ředitelka

manažer členského servisu

Content Editor

Event Manager

Představenstvo

Mgr. Jan Krčmář

Robert Doucha

Ing. Jiří Fast

Ing. Dušan Horčička

předseda představenstva

člen představenstva
(od 6. 12. 2018 do 3. 6. 2020)

člen představenstva

člen představenstva

Ján Horváth

Jan Patřičný

Ing. Jaromír Řehák

Matěj Řehák

Ladislav Seidler

člen představenstva
(od 3. 6. 2020)

člen představenstva

člen představenstva
(od 8. 11. 2012 do 3. 6. 2020)

člen představenstva
(od 3. 6. 2020)

člen představenstva
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Ing. Martin Smolka

Blažena Linhartová

Ing. Michaela Ječná

technický konzultant

finanční manažer

finanční oddělení
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STRUKTURA
SOLÁRNÍ ASOCIACE
Organizační struktura Solární asociace

VALNÁ HROMADA
SOLÁRNÍ ASOCIACE
(ČLENSKÁ ZÁKLADNA)

DOZORČÍ RADA

PŘEDSTAVENSTVO

VÝKONNÁ ŘEDITELKA

PRACOVNÍ SKUPINA

EXPERTNÍ PRACOVNÍ

PRACOVNÍ SKUPINA

NA OCHRANU

SKUPINA PRO KONTROLY

PRO MALÉ ZDROJE

INVESTIC

PŘEKOMPENZACE

A AKUMULACI
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
A ZPRÁVA AUDITORA

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020 v tis. Kč

Rozvaha (bilance) k 31. 12. 2020 v tis. Kč
Stav k 1. 1. 2020

Stav k 31. 12. 2020

2 528

11 525

Dlouhodobý majetek

38

86

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

96

96

146

205

AKTIVA

A.

Dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý finanční majetek

20

20

-224

-235

Krátkodobý majetek

2 490

11 439

Odběratelé

1 170

1 440

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

B.

Poskytnuté provozní zálohy

0

0

Ostatní pohledávky

0

0
364

Daň z přidané hodnoty

0

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem

0

0

Jiné pohledávky

0

0

0

300

Dohadné účty aktivní
Opravná položka k pohledávkám
Pokladna
Bankovní účty
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
PASIVA
Vlastní zdroje
A.

Účet výsledku hospodáření
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let

0

17

15

1 220

9 206

94

114

0

0

2 528

11 525

71

233

-16

162

87

71

Cizí zdroje

2 457

11 292

Dodavatelé

1 838

1 149

0

3 870

Přijaté zálohy
Ostatní závazky
B.

-11

3

0

Zaměstnanci

63

104

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění

20

33

Daň z příjmů

19

35

Daň z přidané hodnoty
Ostatní přímé daně

204

0

11

18

Dohadné účty pasivní

61

76

Výdaje příštích období

46

1 066

Výnosy příštích období

192

4 941
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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 ZDANĚNÍM

Hlavní činnost Hospodářská činnost
24 791
152
18 704
152
206
1
0
0
0
0
256
0
18 242
151
0
0
1 853
0
1 594
0
259
0
18
0
18
0
3 729
0
0
0
11
0
0
0
7
0
3 666
0
0
0
45
0
1
0
12
0
-11
0
310
0
310
0
176
0
176
0
24 951
154
0
0
0
0
4 188
0
3 638
0
550
0
20 763
154
20 763
154
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
336
2
160
2

Celkem
24 943
18 856
207
0
0
256
18 393
0
1 853
1 594
259
18
18
3 729
0
11
0
7
3 666
0
45
1
12
-11
310
310
176
176
25 105
0
0
4 188
3 638
550
20 917
20 917
0
0
0
0
0
338
162
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REFERENCE
NAŠICH ČLENŮ
Asociace pomáhá obyčejným českým
podnikatelům a zemědělcům
v solární energetice.

Asociace hájí nejen zájmy
investorů, ale především
spotřebitelů energie

Josef Pulíček

Radek Brychta

majitel kozí farmy Pěnčín

Jednatel INFRAPRO, s.r.o.

Důvod č. 5 proč se stát členem Solární asociace

CHCEME BÝT
VE STŘEDU
DĚNÍ

Důvod č. 3 proč se stát členem Solární asociace

Společně pomáháme
rozvíJet zelenou
energetiku
Jan Jašek

Head of Industry
Expertise Center
UniCredit Bank

www.solarniasociace.cz

Jaroslav Jakubes

VÍCE ZDE

www.solarniasociace.cz

Důvod č. 6 proč se stát členem Solární asociace

MÁME SILNĚJŠÍ
VYJEDNÁVACÍ
POZICI PŘI
HÁJENÍ
NAŠICH ZÁJMŮ
Georg Hotar
CEO Photon Energy

Více o členství na
www.solarniasociace.cz
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VÍCE ZDE

Více o členství na
www.solarniasociace.cz

Managing Director
ENACO - Energy Consulting

Více o členství na
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.

Více o členství na
www.solarniasociace.cz

REFERENCE NAŠICH ČLENŮ | 65

REFERENCE
NAŠICH ČLENŮ
Důvod č. 4 proč se stát členem Solární asociace

Důvod č. 9 proč se stát členem Solární asociace

Lukáš Kubásek

Fund Manager Redside

CENÍME SI INFORMAČNÍHO
SERVISU PRO ČLENY
A SLEDOVÁNÍ
LEGISLATIVNÍCH
ZMĚN
V ENERGETICE

ASOCIACE POSKYTUJE
ODBORNOU PODPORU NAŠIM
INOVAČNÍM PROJEKTŮM
A CHRÁNÍ NAŠE
INVESTICE
Ondřej Žídek

Managing Director
Photon Energy Operations

Více o členství na
www.solarniasociace.cz

www.solarniasociace.cz

Důvod č. 8 proč se stát členem Solární asociace

&

HÁJÍME STABILITU
INVESTIC

OTEVÍRÁME
DVEŘE
NOVÝM
TRHŮM

Kateřina Zychová
Výkonná ředitelka
Green Horizon Renewables
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Více o členství na
www.solarniasociace.cz

TĚŠÍME SE
NA SPOLUPRÁCI
I V ROCE 2021

SOLÁRNÍ ASOCIACE, SPOLEK
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5
IČ: 22829181,
DIČ: CZ22829181
Číslo účtu: 2109700253/2700
IBAN: CZ26 0800 0000 0021 3277 2319
E‑mail: info@solarniasociace.cz
Tel.: +420 724 486 254
www.solarniasociace.cz
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