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úvodní slovo předsedy představenstva
Milí příznivci solární energetiky,
na samý závěr loňského roku, v prosinci, pozvala Solární Asociace české novináře na tiskovou konferenci, aby jim prezentovala tři naprosto
zásadní čísla k české fotovoltaice: 7 MW, 3,5 GWp a 13 tisíc hektarů.
První hodnota – 7 MW – je celkový výkon všech fotovoltaických elektráren, které byly v České republice v prvních třech čtvrtletích roku
instalovány. Oproti roku 2017 se jedná o dvojnásobný nárůst. Po dlouhých letech stagnace fotovoltaického sektoru se zdá, že se český solární
trh začíná opět rozjíždět. Přispěl k tomu především úspěch dotačního programu Nová zelená úsporám, o který byl loni rekordní zájem.
Přesto, že nám skokový nárůst instalací dělá radost, nemůžeme si nevšimnout toho, že loni naši členové instalovali v zahraničí fotovoltaické
elektrárny o větší kapacitě, než činí celý nový výkon České republiky. Abychom poukázali na to, že český stát dlouhodobě podhodnocuje
sluneční energii, zadali jsme studii, která měla její další potenciál vyčíslit.
Druhé číslo, které jsme novinářům představili, bylo 3,5 gigawattu. To je ekonomický potenciál pro nové solární elektrárny do roku 2030
na střechách a brownfieldech. Studie vznikla také v reakci na návrh takzvaného Vnitrostátního klimaticko-energetického plánu. Ten musí
předložit každý unijní členský stát a stanovit v něm cíle v oblasti OZE, kterých chce dosáhnout. Česká republika do Bruselu poslala velice
smutné čtení. Místo toho, abychom tento potenciální zdroj energie využili, chce jít Ministerstvo průmyslu a obchodu opačným směrem. V
návrhu novely zákona o POZE ministerstvo jasně deklaruje, že do budoucna neplánuje velké solární elektrárny podporovat. Do budoucích
aukcí na obnovitelné zdroje, které Česká republika po vzoru zemí jako Německo nebo Polsko zavádí, nechce raději solární elektrárny ani
pouštět. Veškerou podporu připravuje ministerstvo pouze pro malé, střešní elektrárny. S tím zásadně nesouhlasíme a vynaložili jsme loni
nemálo úsilí, abychom ministerstvo přesvědčili o zařazení solární energie do aukcí. O změně postoje české veřejnosti k fotovoltaice svědčí
mimo jiné to, že nás v naší snaze podporují třeba Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy či Energetický regulační úřad.
Poslední číslo, které chci zmínit, je 13 tisíc hektarů. To je potenciální plocha pro nové, pozemní instalace v České republice, na které by se
vešlo celých 15,3 GWp nových elektráren. Věříme, že společnými silami se nám podaří změnit náhled politiků a úředníků na obnovitelné
zdroje a dosáhnout toho, že české solární firmy začnou budovat fotovoltaické elektrárny opět také doma.
V tomto smyslu vám přeji úspěšný rok 2019.
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Úvod

Mgr. Jan Krčmář
předseda představenstva
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úvodní slovo předsedy dozorčí rady
Vážení členové Solární asociace, příznivci moderní energetiky, přátelé,
rok 2018 se nesl ve znamení intenzivní práce na novelizaci klíčových zákonů, zákona o podporovaných zdrojích energie a energetického
zákona. Na konci roku také MPO představilo Evropské komisi předběžný návrh našeho Národního energeticko-klimatického plánu. Všechny
tři tyto dokumenty mají stejného jmenovatele – podle nás zcela podceňují obrovský potenciál, který v sobě solární energie, zejména ve
spojení s akumulací a elektromobilitou, skýtá.
Stále se rozšiřující spektrum aktivit a hmatatelné úspěchy Solární asociace významně přispívají k tomu, aby i ti nejzarytější odpůrci
obnovitelných zdrojů pomalu začali chápat, že bez fotovoltaiky jako jednoho ze základních kamenů energetického mixu k přerodu české
energetiky na moderní nedojde. Situace se však každým rokem obrovským tempem zlepšuje. Scházíme se za vás, naše členy a partnery,
prakticky se všemi klíčovými představiteli významných energetických institucí, vysokými státními úředníky, politiky, poslanci, členy Evropského
parlamentu, představiteli Evropské komise, bruselských zájmových organizací a novináři. Rovněž nadále prohlubujeme vzájemnou spolupráci
mezi spřátelenými asociacemi, což je velmi pozitivně vnímáno právě zákonodárci a odbornou veřejností.
Velmi aktivní jsme také v Bruselu, což bylo v uplynulém roce obzvláště důležité vzhledem k v té době vrcholícím vyjednáváním a schvalování
nejrozsáhlejší energetické legislativy poslední dekády, tzv. Zimního energetického balíčku. Tento legislativní rámec velmi významně favorizuje
moderní energetiku. Klíčovou roli v budoucím energetickém mixu Evropy budou hrát zejména obnovitelné zdroje, samovýrobci, akumulace
energie či elektromobilita. Nově také pracuje s pojmy jako flexibilita, agregace či energetické komunity. Jsme členy nejvýznamnější
celoevropské organizace SolarPower Europe, která odvedla v implementaci klíčových požadavků pro rozvoj solárního sektoru nedocenitelnou
práci. Scházíme se také s mnoha vrcholnými představiteli Evropské unie včetně eurokomisaře a viceprezidenta Evropské komise Maroše
Šefčoviče a mnohými dalšími.
Rostoucí význam solárního sektoru a samotné Solární asociace u nás potvrzuje i úspěšná konference Solární energie a akumulace, kterou
každý rok Solární asociace pořádá. Na programu se objevují čím dál tím prestižnější osobnosti české i zahraniční energetiky a politiky. V roce
2019 se koná již čtvrtý ročník.
Kromě každoroční prestižní konference pořádáme mnoho dalších aktivit v podobě seminářů, workshopů, exkurzí, setkání s novináři a dalších
akcí, díky kterým zvyšujeme vzdělávání oborné i laické veřejnosti a přispíváme ke zlepšení mediálního obrazu sektoru. Rozvoji sektoru také
výrazně pomáháme přispíváním do médií, kde se objevujeme stále častěji a novináři se na nás již pravidelně sami obracejí.
Dovolte mi závěrem poděkovat vám všem za důvěru v nás vloženou. Věříme, že česká i evropská energetika se nachází na prahu rapidních
změn a že solární energie bude hrát čím dál větší roli. A my ve vedení vám slibujeme, že Solární asociace bude u toho.

Mgr. Jan Fousek
předseda dozorčí rady
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Úvodní slovo výkonné ředitelky
Vážení členové Solární asociace,
s připravovanými novelami energetické legislativy bude solární sektor čelit v dalších letech novým výzvám a překážkám. Proto jsem ráda, že
alespoň s jedním dlouhodobým palčivým problémem se již provozovatelé solárních elektráren potýkat nemusejí – jde o výměny nefunkčních
panelů a s tím související riziko ztráty podpory. Díky naší usilovné práci, řadě zpracovaných studií a četných jednání se státními institucemi
vydal koncem roku 2018 Energetický regulační úřad výkladové stanovisko určující, v jakých případech dochází k opravě nebo údržbě výrobny
elektřiny. Spolu s tím je v chystané novele zákona o podporovaných zdrojích energie zpracován komplexní návrh řešení modernizace výroben.
Znamená to tedy jednoznačnou právní jistotu, že při výměně panelů nepřijdou provozovatelé zdrojů o podporu.
Nad čistými zdroji energie se však bohužel nadále vznáší hrozba retroaktivních zásahů do poskytované podpory v podobě tzv. kontrol
překompenzace. Proto byla naší hlavní aktivitou v roce 2018 ochrana solární energetiky před dopady tzv. sektorového šetření a individuálními
kontrolami příjemců podpory OZE. Velmi intenzivně jsme se věnovali připomínkování návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích
energie z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu, které bude se stejnou intenzitou pokračovat i v letošním roce. Naší zásadní připomínkou je
sjednocení sazeb pro posuzování přiměřeného zisku pro palivové a nepalivové zdroje.
Neustále hledáme cesty, jak podpořit další rozvoj fotovoltaiky a být v energetice plnohodnotným partnerem. Proto spatřujeme velkou
příležitost v bateriových systémech, které podporují flexibilitu obnovitelných zdrojů a dokážou fotovoltaiku skvěle doplňovat. Ve spolupráci
s asociací AKU-BAT CZ usilujeme o odstranění bariér plnohodnotného rozvoje akumulace a myslím, že jsme na dobré cestě.
V minulém roce jsme také spojili síly s dalšími partnery na poli obnovitelných zdrojů a založili Svaz moderní energetiky, který prosazuje
inovativní technologie a nové přístupy k výrobě a distribuci elektřiny. Solární energetika pro nás totiž nekončí tam, kde vyrobená energie
opouští pozemek elektrárny. Vnímáme ji jako jeden z důležitých stavebních prvků bezemisního energetického systému zítřka.
Vážení členové a příznivci, do dalšího roku vám přeji hodně energie!

Ing. Veronika Hamáčková
výkonná ředitelka
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o nás
Jsme největším profesním sdružením jednotlivců, institucí i firem působících v solární energetice. Naším posláním je zvyšovat kvalitu
života občanů za pomoci využívání obnovitelných zdrojů energie. Sdružujeme přes 500 členů, kteří dohromady provozují 1 211 megawattů
instalovaného výkonu, od malých střešních elektráren po průmyslové parky. Zastupujeme tak více než polovinu českého fotovoltaického trhu.
Kromě samotných výrobců elektřiny sdružujeme také instalační a servisní firmy, poskytovatele akumulace elektřiny, banky, obchodníky
s elektřinou, vzdělávací a výzkumná pracoviště.
Svým členům usnadňujeme podnikání a chráníme jejich investice do solární energetiky. A to nejen působením v českém politickém a
legislativním prostředí, ale díky členství v evropských asociacích European Renewable Energies Federation a SolarPower Europe také na
evropské půdě. Členové asociace využívají řadu výhod, například telefonickou hotline s expertní podporou pro řešení individuálních dotazů,
informační servis, bezplatný přístup na odborné semináře a zvýhodněné vstupné na konference a veletrhy.
Propojujeme se s dalšími profesními a podnikatelskými organizacemi. Kromě těch, které se přímo zabývají obnovitelnými zdroji energie,
akumulací nebo elektromobilitou, to je například Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora, Unie zaměstnavatelských svazů, Asociace
malých a středních podniků a živnostníků a další. Stáli jsme u zrodu Svazu moderní energetiky, který otevírá příležitosti pro inovativní
technologie a nové přístupy.
Dlouhodobě podporujeme vědecká a výzkumná pracoviště: úzce spolupracujeme s technickými univerzitami, zejména s Českým vysokým
učením technickým v Praze a jeho Univerzitním centrem energeticky efektivních budov v Buštěhradě, Vysokou školou báňskou v Ostravě a
Vysokým učením technickým v Brně.
Díky mediálním aktivitám přispíváme ke kladnému vnímání fotovoltaiky veřejností. Naši zástupci pravidelně vystupují v mediálním prostoru,
pořádáme soutěže, ocenění nebo dny otevřených dveří slunečních elektráren, zveme novináře na presstripy. Aktivně a vstřícně rozvíjíme
spolupráci s orgány státní správy a účastníme se připomínkování právních norem upravujících podmínky podnikání v sektoru. Pořádáme
konference, specializované semináře a naši představitelé na mnoha dalších odborných akcích hostují. Zaměřujeme se i na vzdělávací
projekty pro laickou veřejnost a programy pro základní a střední školy.

BANKA

Ve všech našich aktivitách vždy dbáme na vysokou profesionalitu, odbornost, inovativnost a transparentnost.
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Solární energetika v číslech: Česká republika a svět
svět
Světová výroba elektřiny ze slunce byla v roce 2018 opět rekordní – vzrostla o 31 %. Kapacita nových zdrojů činí téměř 100 GW.

česká republika
V České republice vznikly nové solární elektrárny o výkonu přes 12 MWp, tj. o 150 % více než v roce 2017. Přesto nepovažujeme
celkové výsledky roku 2018 za úspěch, neboť ekonomický potenciál solárních elektráren v České republice odhadujeme na 5,5 GWp.

Světový lídr – Čína – ubral na tempu. Vybudovalo se tam „pouze“ 44 GW nových solárních elektráren, to je o 9 GW méně než v roce
předchozím. Odráží to novou vládní politiku, jejímž cílem je udržitelná a nákladově efektivní fotovoltaická expanze a zpomalení
růstu.

Převážná část elektráren se dá připsat k dobru programu určenému pro domácnosti Nová zelená úsporám: 1 770 žadatelům
o podporu na vybudování FV systému na rodinný dům bylo v roce 2018 vyplaceno 161 mil. korun. Díky tomuto programu pokryly střechy
českých domácností panely o instalovaném výkonu 6 963 kWp, což znamená meziroční růst o 130 %.

Přírůstky kapacity v USA a Indii zůstaly na úrovni předchozího roku, zatímco v Evropě byl zaznamenán poprvé od roku 2015
meziroční růst.

Náklady na výstavbu solárních elektráren ve světě klesly v roce 2018 o dalších 12 %.

Cena elektřiny z fotovoltaiky dále klesá. Poslední aukce pro fotovoltaické elektrárny v Německu v říjnu skončily průměrnou cenou
4,69 eurocentů (tj. 1,21 Kč) za kilowatthodinu. Cena za elektřinu z vysoutěžených střešních projektů ve Francii činí 8,08
eurocentů (2,09 Kč) za kilowatthodinu.
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Vliv Operačních programů Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Životní prostředí na růst fotovoltaiky je zatím zanedbatelný.

Vývoj
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PARTNERSTVÍ A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Zlaté partnerství:

Stříbrné partnerství:

Barevnost CMYK

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

BEAS, a.s.
www.beas.cz

Barevnost BW

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

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

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

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

Frank Bold advokáti, s.r.o.
www.fbadvokati.cz

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

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

Barevnost NEGATIV 2

Green Horizon Renewables, a.s.
www.ghr.energy

SOLARTEC HOLDING a.s.
www.solartec.eu

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

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

Projekt Renewable Networking Platform

V červnu 2018 jsme za podpory Evropské komise uspořádali v rámci projektu Renewabale Networking Platform parlamentní seminář
na téma „Zimní energetický balíček jako impuls pro českou energetiku nového desetiletí“. Během parlamentního semináře vystoupili
k otázkám budoucího vývoje evropské energetiky například zástupce European Renewable Energies Federation (EREF) nebo poslanec
Pavel Pustějovský. Seminář byl rozdělen do dvou hlavních bloků na téma: Zimní energetický balíček a Česká legislativa a bariéry
rozvoje akumulace energie, bateriová úložiště.

European Renewable Energies Federation (EREF)
www.eref-europe.org
Evropská federace EREF sdružuje národní asociace reprezentující všechny obnovitelné zdroje energie. Díky intenzivní spolupráci
a vyjednávání zástupců federace na tzv. Zimním energetickém balíčku se nám podařilo prosadit řadu příznivých opatření pro solární
sektor do nové evropské legislativy.

Hlavní přednášející:
Tomáš Buzrla, předseda představenstva, Solární asociace
Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o.
Jan Fousek, výkonný ředitel, Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT
Ladislav Havel, ředitel Odboru elektroenergetiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Dirk Hendricks, Senior Policy Advisor, European Renewable Enrgies Federation (EREF)
Tomáš Korostenský, jednatel, EKOTECHNIK Czech, s.r.o.
Rostislav Krejcar, Energetický regulační úřad

SolarPower Europe
www.solarpowereurope.org
Členství v zastřešující evropské solární asociaci nám umožňuje přístup k jednání na půdě Evropské komise i parlamentu. Aktivně se
zapojujeme do činnosti pracovních skupin Strategy Committee, evropských solárních asociací a Solar and Storage.

Martin Panáč, projektový manažer divize Energy Management, Siemens ČR
Jan Predný, Country Head of Businness Unit Medium Voltage & Systems
Pavel Pustějovský, předseda podvýboru pro energetiku Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Martin Sedlák, programový ředitel, Svaz moderní energetiky
16
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Spolupráce
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PARTNERSTVÍ A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Parlamentní seminář na téma
„Zimní energetický balíček jako impuls pro českou energetiku nového desetiletí“
v rámci projektu Renewable Networking Platform
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PARTNERSTVÍ A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
spolupracujeme:

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

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

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

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

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

Asociace elektromobility
a inovativních technologií, z.s.
www.aemo.cz

Asociace nezávislých
dodavatelů energie
www.ande.cz

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

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

České vysoké učení technické v Praze
www.cvut.cz

Klastr energeticky
efektivních budov
www.clbpisek.cz

Slovenská asociácia
fotovoltaického priemyslu
www.sapi.sk

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

Svaz průmyslu a dopravy České republiky
www.spcr.cz

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

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

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

Svaz moderní energetiky
www.modernienergetika.cz

Unie zaměstnavatelských svazů ČR
www.uzs.cz

Vysoké učení technické v Brně
www.vutbr.cz

mediální partneři:

Evropský týden udržitelného rozvoje
www.tydenudrzitelnosti.cz
20

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

Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz

EurActive.cz
www.euractiv.cz

Obnovitelně s.r.o.
www.obnovitelne.cz

ENERGY-HUB s.r.o.
www.cz.energyhub.eu
21

významné okamžiky roku 2018
LEDEN
Ministerstvo průmyslu a obchodu spouští první vlnu dotazníkového šetření v rámci kontrol překompenzace pro provozovatele zdrojů
uvedených do provozu v letech 2006–2008
Americký prezident Donald Trump ohlašuje, že dovozní clo na fotovoltaické panely bude až 30 %

ÚNOR
Investiční dotace v programu Ministerstva průmyslu a obchodu Úspory energie přinese podporu na novu fotovoltaiku až do výše 80 %
Výbor ITRE Evropského parlamentu hlasuje o Nařízení o trhu s elektřinou a stejnojmenné směrnici. Přijatá ustanovení otevírají
správnou cestu k budoucnosti čisté energie v EU

BŘEZEN
Energetický regulační úřad vydává na základě rozhodnutí své Rady výkladové stanovisko k otázce uvedení do provozu týkající se
elektráren zprovozněných v roce 2010. Jde o zásadní posun v kauze pozdě dodaných elektroměrů (elektrárna Solar Černilov a další),
kdy tímto ERÚ potvrzuje své původní výkladové stanovisko z roku 2010

DUBEN
Aliance pro energetickou soběstačnost a Solární asociace iniciují vznik Svazu moderní energetiky ČR. Jedná se o zastřešující
platformu, která otevírá příležitosti pro inovativní technologie a nové přístupy a nabízí tak společný hlas profesních sdružení
v oblasti moderní energetiky.

KVĚTEN

ČERVENEC
Výroba obnovitelné energie u nás stoupla za sto let 125x, loni elektrárny vyrobily 10 674 GW

SRPEN
Vratislav Košťál se stává novým předsedou Energetického regulačního úřadu

ZÁŘÍ
René Neděla je jmenován novým náměstkem Ministerstva průmyslu a obchodu pro suroviny a energetiku

ŘÍJEN
Ministerstvo průmyslu a obchodu veřejně předkládá národní klimaticko-energetický plán, ke kterému Solární asociace zpracovává
oponentní posudek
ČEPS navrhuje, aby velkokapacitní baterie mohli využívat všichni výrobci elektřiny
Novým předsedou představenstva Solární asociace se stává Jan Krčmář

LISTOPAD
Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá do připomínkového řízení návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie
a energetického zákona.
Dotační program Nová zelená úsporám přináší novou možnost získat státní podporu na kombinaci fotovoltaiky a tepelného
čerpadla

Koná se třetí ročník konference Solární energie a akumulace v ČR 2018
Solární asociace se zapojuje do již čtvrtého ročníku Dnu otevřených dveří slunečních elektráren v rámci Evropského týdne
udržitelného rozvoje

ČERVEN
Vydání stanoviska OTE a ERÚ k problematice pozdního dodání výkazů o výrobě

Významné
Evropská tripartita se shoduje na 32% podílu OZE
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PROSINEC
Energetický regulační úřad vydává dlouho očekávané výkladové stanovisko, podle nějž je možné za stanovených podmínek
v rámci oprav a údržby výrobny elektřiny vyměňovat komponenty solárních elektráren
Tisková konference Solární asociace k vyloučení solárních elektráren z připravovaného systému aukcí
Poslední platba recyklačního příspěvku na budoucí ekologickou likvidaci solárních panelů
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mediální ak tivit y
Dny otevřených dveří slunečních elektráren

Výstupy v médiích:

21.5.2018
obnovitelne.cz

17.5.2018
Pořadatel: Úřad vlády ČR
Solární asociace se stala již po čtvrté partnerem Evropského týdne pro udržitelný rozvoj s unikátním projektem „Dny otevřených dveří
slunečních elektráren“. Celoevropská iniciativa Evropský týden udržitelného rozvoje probíhá každoročně v termínu od 30. května do 5. června.
Cílem projektu je dát najevo, že nám záleží na budoucnosti světa, v němž žijeme. Desítky členů Solární asociace, zpřístupnili veřejnosti
dveře svých elektráren, aby pomohli šířit myšlenku využívání obnovitelných zdrojů energie mezi veřejnost, školy i novináře.

Sluneční elektrárny se opět otevřou veřejnosti

iprosperita.cz, prahadnes.info, brnenskodnes.cz,
ceskebudejovicednes.cz, hradeckralovednes.cz,
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22.5.2018
enviweb.cz

Sluneční elektrárny se opět otevřou veřejnosti

Sluneční elektrárny se opět otevřou veřejnosti

18.5.2018

22.5.2018

prekon.cz
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Sluneční elektrárny se opět otevřou veřejnosti
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Akcí v roce 2018 v ČR

25.5.2018

20.5.2018

energyhub.eu

roklen24.cz

ETUR - Dny otevřených dveří slunečních elektráren

Sluneční elektrárny se opět otevřou veřejnosti
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28.5.2018
kladenskydenik.cz, benesovskydenik.cz, berounskydenik.cz,
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Akcí v roce 2018 v celé Evropě
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V Buštěhradě předvedou, jak na domech využívat slunce
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Pardubický
Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí
mediální ak tivit
y

29.5.2018
Nymburský deník

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz

pardubice.idnes.cz

Avia představila nový vůz
s pohonem všech náprav
30.5.2018

Deník

29. května 2018

Přijďte si prohlédnout sluneční elektrárny

www.denik.cz

V Buštěhradě předvedou, jak na domech využívat slunce

enviweb.cz

Sluneční elektrárny se opět otevřou veřejnosti

Den otevřených dveří slunečních elektráren
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do obvyklých pěti se nevejdou. Akce
terénem alespoň ve středoevrop- ska. „Do závěru června dokončí- se koná o víkendu, letos bude 28. ročV únoru se rozjela vý- ských podmínkách.
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TELEVIZE
20.5.2018
Český televize – Otázky Václava Moravce
Energetická koncepce ČR - budoucnost
jaderné energetiky - efektivita výstavby dalších
jaderných bloků, způsob financování výstavby

7.9.2018
Česká televize – Události:
Velkokapacitní úložiště energie

ROZHLAS
26.9.2018
DVTV – Speciál:
Budoucnost jádra v Česku

23.12.2018

11.12.2018
Český rozhlas – Denní souhrn zpráv
Asociace: Zájem o solární zdroje se
letos zdvojnásobil

Česká televize – Události
Podpora obnovitelných zdrojů energie
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Deník Bydlení
10 důvodů proč si pořídit vlastní solární elektrárnu
Unikátní mapa představuje doporučené instalační
a servisní firmy pro solární elektrárny a akumulaci

me
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Překážky se Pomalu snižuJí
První orientační odhad, zda se
solární elektrárna na střeše budovy
vyplatí, poskytne obci kalkulačka
na webu programu Nová zelená
úsporám. Pro přesnější čísla je však
třeba kontaktovat odborníka, který
navrhne, jaký typ panelů a v jakém
množství je pro danou střechu
nejvhodnější, a následně připraví
ekonomickou kalkulaci.
Fotovoltaické střešní elektrárny se nejvíce vyplatí na objektech, které mají stabilní celoroční
spotřebu energie. Může se jednat
např. o plavecké či sportovní haly,
zdravotnická a sociální zařízení,
restaurace, penziony, ale také

budovy úřadů. U škol bývá problematické, že v letních měsících,
kdy nejvíce svítí slunce, mají
prázdniny, a tudíž i minimální
vlastní spotřebu.
„V současné době bohužel
legislativa nedovoluje přeprodávat
přebytky vyrobené elektřiny jiným
spotřebitelům, ale nový energetický balíček
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unie by tuto
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Sluneční elektrárnu na střeše
městské budovy instalovali nedávno v Chrudimi. Město tak
pokračuje ve snaze snižovat
energetickou náročnost budov
ve svém majetku a tuto instalaci považuje za pilotní.
„Na objektu městského úřadu
máme příležitost zařízení řádně vyzkoušet a vše vyhodnotit.
Pak se město může rozhodnout, zda bude fotovoltaiku
využívat i jinde,“ říká mís295557/14
tostarosta Jan Čechlovský.
T INZER
CE
Elektrárna má výkon 21,840
kWp a elektřinu dodává do
tří administrativních budov
města. Podle údajů od enerNÁgetického
manažera Zdeňka
Pom
nePavlíka spotřebuje město 99 %
s
lovyrobené
elektřiny pro vlastní
fak
účely a jen cca 1 % posílá do
sm
sítě.
jso
lidé
Investiční
náklady na pořízení
pro
elektrárny
činily téměř 610 tis.
nah
Kčnee
a návratnost je počítána do 10 let. „Při stoupající ceně elektřiny bude návratnost kratší,“ odhaduje Zdeněk Pavlík.
Investice je hrazena z fondu obnovy majetku města. Ten je naplňován z prokazatelných úspor, které generuje energetický management, a také určitým podílem z výnosů prodeje nepotřebného majetku (např. bývalých protiatomových krytů).
Další opatření směřující k lepšímu hospodaření s energiemi provádí město v objektech základních a mateřských škol. Jde např. o investice do výměny osvětlení, online sledování vody, dálkové regulace topení nebo úpravy bojlerů.
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● Plastové boxy na skladování posypových materiálů
● Údržba komunikací: individuální nabídka
● Dopravní značení, vlastní doprava
● Servis 24 hodin denně včetně víkendů
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Georg Hotar

CEO Photon

CESTOVÁ

Kontakt:
P.S.CH. spol. s r.o.
Sklad Točník 112,
339 01 Klatovy
Tel.:/Fax:+420 376 311 612
Tel.: +420 376 387 152,
+420 376 324 293
Sídlo společnosti:
Alšova 1030, 334 41 Dobřany
Tel.:Fax: +420 377 980 596
V zimním období nepřetržitě
Mobil.: +420 603 221 400
e-mail: obchod@psch-chemie.cz
sul@psch-chemie.cz

si vlastní elektřinu
bez závislosti na odběru
z rozvodné sítě.
Menší firmy a podnikatelé si
naopak často pořizují „trojkombinaci“ střešních solárních panelů, bateriového úložiště a dobíjecí stanice
pro elektromobily. Spojení s elektomobilitou však
není jedinou výhodou. „Bateriová

ČVUT v Buštěhradu
u Prahy.
Baterie ve firmách se velikostně nacházejí mezi malými domácími úložišti, jejich
instalaci spolu se solárními panely nabízí ČEZ, S-Power a další firmy,
a velkokapacitními bateriemi s úložnou kapacitou od jedné megawatthodiny výše. První dvě si loni pořídily
společnosti E.ON a Solar Global, třetí
z nich v těchto dnech uvádí do provozu
Energon Holding v Dobříši. DTR

www.sport.cz
www.novinky.cz
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Praha a sousední metropole

Počet hrubých ročních platů na pořízení průměrného

Praha je dražší
než Mnichov

Hlavní město se vzdaluje
zbytku země i Evropě
Praha se začíná vzdalovat v dostupnosti bydlení nejen ostatním velkým městům
v zemi. Utíká i jiným evropským metropolím. Bohužel opět tím špatným směrem.
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Platí, že nevezmeme
ani jednoho
ilegálního migranta.
Bezpečnost je pro
mě priorita

a zahraničí. Myslíte
si,
poslanec soc. dem. že euroPoche se
stane ministrem zahranič
í?

Myslím si, že ne. Mám
že na post ministra zahraničípocit,
dem. navrhne jiné jméno. soc.
Je to
ale věc pana Hamáčka
. Předpokládám, že se to vyřeší
maximálně dvou měsíců. v řádu
Ten stav by neměl trvat
protože bude zasedání dlouho,
oslavíme 100 let vzniku OSN,
Československa. Těch povinnost
í je
dost a potřebujeme post
obsadit.
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ration zůstává i měsíc
a půl po
svém jmenování jednatelk
ou.
Mohla se tak dopustit
přestupku, za který jí hrozí
až čtvrtmiliónová sankce.
Podle její mluvčí
Štěpánky
Filipové ale i tento post
Nováková řeší. Společnost navíc
vyvíjí žádnou činnost. prý neČinnost

firmy ale nemá na
možný přestupek žádný vliv.
„Ministryně na funkci
jednatelky rezignovala a
svolala
nou hromadu za účelem valdace firmy. Zánik funkce likvivíjí od těchto procesů,“ se odpoznamenala pro Právo ve
čtvrtek Filipová.

s maďarským premiérem
nem a V4, aby byly kvóty Orbázrušeny, což se podařilo.
Scházím se
s evropskými politiky
jim náš názor. A ten a opakuji
nikdo nikoho nebudeje, že nám
vnucovat
a že Češi budou rozhodov
bude u nás žít. To je základ.at, kdo
bychom se měli angažova A teď
ní celoevropské migrace. t v řeše(Pokračování na str.
7)

Martin Procházka
mulace přeteče bez
sítě. Rozvoj bateriový užitku do
Rozvoj bateriových
Dvě třetiny elektřiny,
ch a jiných
rychle stoupat. Pomalu
dé v rodinných domechkteré li- akumulačních systémů je
přichází
a jiných akumulačních doba, kdy většina
tedy
nových
prostřednictvím fotovoltaivyrobí i v zájmu provozovatelů distrijiž bude mít na střeše domů
systémů je v zájmu
střeše, zmizí bez užitku k na buční a přenosové sítě,“
elektrárnu,“ řekl Právu solární
řekl
v pře- Právu výkonný
nosové síti v případě,
Kříž.
všech
že rodiny pro akumulac ředitel asociace
I podle Fouska se dá
nemají zároveň bateriové
očekávat
úložiš- -Bat CZ Jan i a baterie AkuJan Fousek, Aku-Bat to, že ve většině nových
tě.
rodinFousek.
ných
domů
by
v nejbližších lePodle mluvčího ČEZ
„Podle Solární asociace
Ladisla- solární panely na přibližně
tech mohla
64 % va Kříže
energie z fotovoltaiky
20 bateriová být instalována malá
bez aku- v České jsou v současnosti tisících domech. „Toto
úložiště. Ta ukládají
republice instalovány
v následujících letech číslo elektřinu vyrobenou z fotovolbude taiky na střeše,
kterou lze po-

lu

Ani o svolání valné
a jejích výsledcích ale hromady nářka, která před nástupem
na
obchodní ministers
rejstřík neinformuje.
tvo působila jako vicePoslední prezident
dokument byl do systému
ka Hospodá řské kopři- mory a prezident
dán před třemi dny.
ka Svazu obČeskému rozhlasu Nováková chodu a cestovního ruchu České
republiky, na podrobné
tvrdila, že valnou hromadu
otázky
svotýkající se jejího podnikán
lala 31. července.
í nereagovala.
Právu ale ministryn
ě milio(Pokračování na str.
4)

Dvě třetiny energie ze
solárů rodinným domů
m

12,5

Ze srovnání poměru cen bytů a hrubých
ročních příjmů, které provedla společnost KPMG, vyplynulo, že Pražan potřeboval v roce 2017 na pořízení průměrného
nového bytu 12,3 hrubého ročního platu, zatímco v Mnichově, kde jsou obecně
byty i na Německo velmi drahé a dostupnost bydlení se stala politickou prioritou,
musel občan šetřit necelých deset let. Ve
Vídni se podařilo průměr oproti roku 2016
o trochu vylepšit na 9,5 roku. Dobře se má
z tohoto pohledu Varšavan, který na byt
vydělává zhruba šest let, tedy polovinu
doby, co Pražan.

Vládnete dva měsíce
spo-

Adéla Jelínková
Ukládá jí to zákon
o střetu zájmů.
Na konci července
uplynula
Jak zjistilo
čerstvé ministryn i
průmyslu ho rejstříku, Právo z obchodnía obchodu Martě Novákov
zatím tak učinila
é (za pouze ve třech
ANO) třicetiden ní
případech, kdy jí
lhůta k to- v čele
představenstva či na
mu, aby se zbavila
pozifunkcí ve ci jednatelk
statutárn ích orgánech
y nahradil její syn
čtyř společností, které svých Jiří Novák.
vlastní.
Ve čtvrté firmě Sluno
Corpo-

nového bytu

Bydlení

program

NEZÁVISLÉ NOVIN
Y

Ministryně Nováková
se zbavuje podnikání jen
poma

3,2

0
no

TV

na
celý
týden

Karolina Brodníčková
litiky a členem ODS
Jindřichem
Vobořilem. Premiér
Piráti sice nosí nálepku
stra- biš (ANO) několikráAndrej Bany, která chce legalizov
t Vobořila
ale zákon, který pod at drogy, kritizoval a tím ho znechutil
jejich
ma vzniká, bude mnohemruka- Vobořil pak z funkce odešel. .
Šéf
mír- pirátů Ivan Bartoš
nější.
řekl,
ho z funkce „vyštípal“ že Babiš
.
Vobořil se v otázce legalizac
Neměla by přijít
konopí drží zpátky, domnívá e
se,
že není možné, aby
klasická legalizace.
mohla prodávat volně se droga
bez kontMěla by to být
roly.
kontrolovaná
„Neměla by přijít klasická
legalizace. Měla by to
dostupnost
být kontrolovaná dostupnost,“ pozname
nal
Jindřich Vobořil Vobořil s tím, že by marihuan
a
neměla být využíván
a komerčně
jako alkohol nebo tabák.
Dovolit chtějí uživatelů
S piráty by si mohl ve
tování pouze omezenéh m pěsvěci roství konopí, a to za o množ- zumět. Ani oni totiž nechtějí
striktních v chystaném
podmínek.
zákoně dostát
slovům ze svého programu zcela
Spolupracovat na jeho
„obvě chtějí i s bývalým přípra- chod s drogami bude legalizokoordinátorem protidrogvládním ván a zdaněn“.
ROZLOUČENÍ S NEJMLA
ové po(Pokračování na str.
DŠÍM HRDINOU. V
asi tři stovky lidí. Byl
2)
kostele Panny
nejmladším z trojice
českých vojáků, které Marie Růžencové v Plzni se včera rozloučily
5. srpna zabil v Afghánis
s Patrikem Štěpánkem
tánu sebevražedný atentátník
. Více na str. 3

4,3

Br

Váš kabinet ale
kompletní, respektivstále není
e Hamáček sedí v čele resortů
vnitra

Vobořil dostal
padáka, ujali
se ho piráti

8,6

7,8

7,0

2,5

a

lečně s ČSSD, jak se
vám spolupracuje

■

10,0

5

ah
Pr

LENNY FILIPOVÁ:
Mám slušný
pravý hák MAGAZÍN

Jan Rovensk ý

12,3

7,5

SOBOTA–NEDĚLE
18.–19. SRPNA 2018
8

se soc. dem.
Princip, že migranti
dou Janem Hamáčke a předsemoři a my se jich jsou na
m?
musíme
Je to o jednotlivých
ujmout, je cesta do
pekel. Evro- Soc. dem. má stále ministrech.
pa naopak musí vyslat
svoji
jasný sig- stále se snaží něco deklarovaDNA,
nál, že je zavřeno,
t, ale
řekl v rozho- s panem předsedou
voru pro Právo premiér
se mi spolua lídr pracuje dobře. Funguje
ANO Andrej Babiš.
to.

12,5 14,3
10

Policie
Modrava
táhne
na Šumavu
davy

Babiš: Evropa musí vy
jasný signál, že je zavř slat
eno

Ukládej energii na horší časy

Podniky mohou díky ukládání energie do baterií
šetřit na nákladech za elektřinu. Až 80 procent
investice přitom zaplatí fondy EU
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pro zavádění fotovoltaiky existují
i jiné důvody než jen ty finanční,“
vysvětluje.

282709/31

Proč si pořídit střešní solární elektrárnu

že
lme
nty
ik/

inzerce

Jan krčmář,
člen představenstva solární
asociace:
Veřejná správa by
měla jít příkladem
a ukazovat, že pro
zavádění fotovoltaiky existují i jiné
důvody než jen ty
finanční.

T

Jděte příkladem

v chrudimi testují

PŘEKOT
stavenstva
Předseda před ABRA Softspolečnosti
Řasa (zcela
ware Jaroslav že nežijeme
l,
vlevo) uved ečné době,
v nijak výjim dopředu
vše jde jen České
leji.
rych
mnohem
u však být
ﬁrmy nemoho odavateli,
pouhými subd bět přímo
musejí vyrá
zákazníky.
pro koncové ík (druhý
Martin Hlad tvrdí, že
G
zleva) z KPM oucího
rost
se dočkáme
vané agilní
trendu takz Ta slibuje
e.
transformac ačních proinov
í
hlen
zryc
ﬂexibility
cesů, zvýšenía byznysu.
í IT
a propojen

idí

energetika

v

eš
Michal Tom

k
vvé

Foto PRÁVO – Patrik

cí
vím inova
ostřednict
 Jak pr
yslu
ace prům
, zda
a digitaliz
v podniku
y
ěn
zm
řídit
le se
ě jak rych
a případn ologie projevují
hn
chytré tec
v dopravě, u
ují
az
os
pr
nt
a
developme
logistice či adí a nadějní
ml
acující
a kdo jsou
n Valley, pr
,
Češi v Silico kém centru světa
gic
v technolo třit budoucnost?
pa
že
jimž mů
témata
í
vn
hla
la
Taková by
ture
e Smart Fu u E15
konferenc
ko
5 pod znač
.
deníku E1
lu Info.cz
rtá
po
a
Premium

iž
ho
at

aukcí podpory
vyzkoušený mechanismus
příležitost také
zdrojů energie.
parků čekají na svou novou
pro nové projekty šetrných solárních
y přitom
,
Ne všechny solární elektrárn
v Česku.
Zájemci o výstavbu větrných biomasu
do sítě.
investují do sospalujících
elektřinu pro dodávky
Lidé ve Vídni hromadně
zařízení
vyrábí
nebo
parků
je
model, který
vyrobí elektcenové
lární energie. Finanční
stopa
Například energie, kterou
soutěžili o nejvýhodnější
pak
by
zelená
ho
než
jiný,
Česká
čističku
zcela
napájí
je
elektřiny v dané
ve Vídni tak oblíbený,
rárna v Mödlingu u Vídně,
nabídky výkupu zelené
é si
asi
Vídeňan
a
Česku
ky
v
jí
pouze nejeVídeňan
pokrýva
získaly
známe u nás.
odpadových vod.
Obnovitelné zdroje
kategorii a podporu by
nabízí
ké elektrárny“
d v Německu
Problém však je,
oblíbili takzvané „občans
Podobný model Wien Energie
15 % spotřeby energie.
fektivnější projekty. Napříkla
způ, ve kterých si
začátkem roku
elektrárny. Celkem tímto
aukcí
letech nepřibývají téměř
ích
větrné
princip
(BürgerInnenkraftwerke)
pro
posledn
i
v
právě
že
dostal
formou takzvavětrné turbíny o celto i přesto, že
solárních elektobčané kupují malé podíly
sobem realizovala dvě
žádné nové projekty. A
podporu pro nové projekty
modelu. Takto
ttů. Inovativní
vat konvenčním
kilowatthodinu.
ného „buy and lease back“ projektech
kovém výkonu 86 megawa
jejich cena začíná konkuro
ráren na 4 eurocenty za
jsou v
pro rozvoj nabíjecí
investované prostředky
přístup ve Vídni našli i
Celkem se
tu. Zájemci si
zúročeny lépe než v bance. o 26 soinfrastruktury pro e-mobili
Beneﬁty obnovitelné
t balíček pěti
postavil
zakoupi
eur
250
za
za poslední roky takto
mohou
m výkonu
energetiky
eur, které mohou
lárních elektráren o celkové
poukázek v hodnotě 55
jízdenku v MHD
zdrojů podporují
19,3 magawattů.
uplatnit například na roční
„Rozvoj obnovitelných
ost Wien
rketech. Wien
jako Google,
Projekty realizuje společn
či ve vybraných superma
progresivní společnosti
dosáhnout
PRE v Praze).
k. Jejich cílem je
Energie (srovnatelná s
Energie chce tímto modelem stanic
IKEA, Levi nebo Faceboo
pro další projekt
ch
lokalitu
dobíjecí
energií z obnotisíc
t
vytipuje
Jakmile
cíle, instalova
pokrývat svou spotřebu
možnost koupit
2030 chce Wien
roku
Do
levnější projekty
2020.
Stále
a připraví výstavbu, zahájí
roku
zdrojů.
do
vitelných
si mohou
podíl obnovitelpro ﬁrmy
si podíl v elektrárně. Občané poté Wien
lných zdrojů znamenají
Energie také zdvojnásobit
obnovite
které
40 procent.
čisté energie
koupit jednotlivé panely,
ných zdrojů energie na
obrovskou příležitost nákupu podmínky
á zpátky. ObčanPodobné
Energie od nich pronajím
za předvídatelné ceny.
Vídni tak oblíbené,
měli vytvořit
rní
ské elektrárny jsou ve
pro české podniky bychom
Nový impuls pro mode
ají během
ová,
rozprod
Hamáčk
většinou
bný
že se podíly
také u nás,“ říká Veronika
energetiku – potře
může v rámci jed.
j
hodiny. Každý občan si
ředitelka Solární asociace
o nejvíce deseti
krok pro další rozvo
gií
noho projektu koupit podíl
Ceny obnovitelných technolo
let do elektráren
obnovitelných zdrojů
panelech. Za prvních pět
ích letech dramaticky klesají.
posledn
v
tom,
větrná
na
lidí.
shodly
zejména
o více než
investovalo na deset tisíc
Evropské státy se letos
zdrojům energie. Stagnuje k síti připojen
Fotovoltaické moduly zlevnily
ny vznikají,
obnovitelných
byl
let. Progresivní ﬁrTakto ﬁnancované elektrár
že cíl pro navýšení podílu
energetika. Od roku 2014
80 % za posledních osm
na nové budově
32 % v roce
Jde o třináct
ti dlouhodobého
jak na střechách (třeba
zdrojů by měl být alespoň
jen jeden větrný park.
my nyní využívají možnos
Park and Ride
k zajištění svého
ích na Liberecku,
zdrojů s možností
nádraží Wien Mitte či na
2030. Evropa se tak hlásí
větrných věží ve Václavic
nákupu energie z čistých
í elektřiplochách,
vyrobí takové množstv
ní v oblasti leadera v moderní
několik let dopředu. Brání
garážích), tak na volných
na
ročně
postave
ceny
které
ﬁxace
y
en,
h elektrár
odní agentur
energie
spotřebě 15 tisíc
například v areálu tepelnýc
energetice. Experti z Mezinár , že opěny, jaké odpovídá zhruba
se tak proti cenovým výkyvům
či jiných jinak
spočítali
panely ale
čističek odpadových vod,
pro obnovitelné zdroje
průměrných domácností.
na spotových trzích. Solární
větrných turbín
. Občané žijící v
obnovitelných
reálným levným
Report
nevyužitelných místech 24 možnos
tovné nastartování instalací dalších
Nový impuls pro rozvoj
t
i větrné turbíny se stávají
nemají
připravovaná
a rozvoj
ických potřeb
bytových domech, kteří
nebo solárních panelů
zdrojů může přinést aktuálně
řešením pokrývání energet
elektrárny
vaných zdrojích
moderní energetiky
.
podporo
o
prvků
h
podniků
instalace vlastní solární
i
zákona
důležitýc
ostí
novela
domácn
tímto způsobem
20 miliard euro
zahraniční úspěšně
na rodinném domku, se
přinese v EU úsporu až
energie. Ta obsahuje v
a solárních
obnovitelné
mohou podílet na růstu
ročně. Nové projekty větrných
Energetika
energie v Rakousku.
Když se podíváme na aktuální srovnání průměrných cen bytů v českých krajských městech na serveru RealityMIX
19.9.2018 14:06:15
s hrubým příjmem
podle Českého statistického úřadu, vyjde nám, že rozdíly v dostupnosti bytů uvnitř země mohou
21
ED18092017A1.indd
být mnohem víc propastné než vzájemné porovnání evropských hlavních měst.
Suverénně nejlépe jsou na tom Ústečtí,
kteří na byt spoří zhruba tři roky, což
České podniky všech velikostních kateúložiště mohou firmám výrazně pomoci
je skoro čtyřikrát méně než Pražan. Dogorií objevují kouzlo ukládání energie
v případě nerovnoměrných požadavků na
bře je na tom i Ostravan se čtyřmi lety
do baterií. V aktuálním seznamu podpoodběr elektrické energie. Podniky platí nea kousek. Celkem očekávaně je po Praze
řených projektů z Operačního prograjen za spotřebovanou energii, ale také za
(aktuálně 14,3 hrubého ročního platu) nejmu Podnikání a inovace pro konkurenrezervovanou kapacitu,“ říká výkonný řehorší dostupnost bytů v Brně (12,3 hruceschopnost lze napočítat již více než
ditel oborového sdružení Aku-Bat CZ Jan
bého ročního platu), následují Karlovy
50 takových projektů. Výše investice se
Fousek.
Vary (10) a Olomouc (9,5), jejich obyvateu nich pohybuje v řádu jednotek i desítek
Pavel Hrzina z ČVUT a Solární asolé jsou na tom podobně jako Mnichovan
milionů korun, přičemž dotace z evropciace dodává, že bateriová úložiště jsou
a Bratislavan. Více než osm let na byt šetří
ských fondů může pokrýt až 80 procent
vhodná pro podniky s nevyrovnanou spoale i obyvatel Hradce Králové nebo Plzně.
uznatelných nákladů.
třebou elektřiny v čase a jednosměnPodobně jako Varšavan je na tom obyvatel
Mezi úspěšné žadatele o dotaci patří
ným provozem. „Ekonomický přínos
Jihlavy. BOŘ
hlavně malé a střední podniky, ale nechyje ve snížení rezervovaného příkonu
bí v něm ani ten největší – Škoda Auto.
a případné úspoře silové elektřiny
Ti odvážnější, například výrobce kogedíky fotovoltaickým panelům,“ vyDostupnost reality
neračních jednotek Tedom z Třebíče,
světluje Hrzina a dodává, že takoPočet ročních hrubých mezd na byt
si chtějí s pomocí baterií vyzkoušet osvé řešení využívá i Univerzitní centrovní provoz. Tedy možnost vyrábět
15
trum energeticky efektivních budov

FOTO: Eva Kořínková, Profimedia.cz, Shutterstock.com

ovací
n
i
n
u
o
h
a
t
Průmysl,

é

18. 8. 2019
Právo
Dvě třetiny energie ze solárů rodinným domům utečou

20. 9. 2018
E15
Občanské elektrárny ve Vídni našly své podílníky
během hodiny

| 16 |

háu.
o-

27. 8. 2018
Euro
Ukládej energii na horší časy

15. 10. 2018
PRO města a obce
Proč si pořídit střešní solární elektrárnu

m
E15 Premiu

Ehm

15. 10. 2018
E15 Premium
Důvody proč se stát členem Solární asociace

na
ný
-

Foto © Wien Energie/Ian

9. 10. 2018
E15 Premium
Průmysl tahoun inovací

ny
Občanské elektrár
é
sv
ve Vídni našly
hodiny
podílníky během

utečou

tom využít v případě
potřeby domácnosti. skutečné de, i v závislosti na rozvoji chytPodle Aku- rých
sítí, toto vše spojeno
-Bat by se do pěti
s čislet mohly tou
v České republice postavit
mobilitou a celkově
riová úložiště s kapacitou bate- rozvojem chytré domácno
sti,“
desí- doplnil Fousek.
tek megawattů.
„Rozhodně očekávám
(Pokračování na str.
5)
šina nových instalací , že větfotovoltaiky na střechy rodinných
domů
bude již rovnou spojena
s akumulací energie. V budoucnu
bu-

členství na

OTEVÍRnia
nÁM
iaso
.cz
Ecia
DVce
EŘ
E
NOVÝ M TR
HŮM
69

24_25_EU_35_tECETO.indd 24

24.08.2018 11:18:50

33

mediální ak tivit y

ENERGETIKA

Čtvrtek 12. července

NOVÁ VLÁDA

2018

12. 7. 2018
Lidové noviny
Zeman proti baronům

26. 2. 2018
Zpravodaj Ďáblík
Ve světě frčí fotovoltaika, Česko na chvostu

6. 6. 2018
Metro
Zájem o soláry zvyšují spíš dotace než zdražování energie
Virtuální baterie umožní uložit si energii na jindy
22. 5. 2018
E15
Čistá energie pro všechny Evropany i budoucí výroba z
obnovitelných zdrojů byly tématem Solární konference

dí půlce
Podpora komunistů va
nější voliči hodnotí

Sociolog: Mladší a vzděla
K
TOMÁŠ TOMÁNE

ww w.m etr

sperita.cz

v ČR řeší
se aktuálně
ý
ti s OZE
kum, kter
V souvislos enzace. Jde o přez vali v miostá
překomp
a nalézt poz OZE ned
kontrola
h profáze a je třeb
ává
zda výrobci peněz z veřejnýc
a do finální pský parlament zast
má zjistit,
o. Ani
mnoho
i Evmi vstoupil
í strašidl
sti příliš
promis. Evro šení podporuje
zace nen V první fázi
nulo
% v roce
kom
pen
27
ý
it
ekom
litick
a navý
„Pře
zastoup
jů v EU tvoř
bce energie.
obnoviní 35% cíl
středků.
, což se
členské státy konzervaelných zdro asociace v oboru
ambicióz
ani pro výro systém podpory
geties
z obnovit
ise. Některé
é
porují
pro stát,
vat
zelená ener %
pské i česk
ropská kom oproti tomu pod měl být znám
je, kde proc
eli notifiko
elných
35
2030. Evro jů se shodují, že má
EU
jsme mus
hotné zdro
na záysl obnovit
.
jednání by podoba cíle
a to ve výši
né v Radě
(až na dru sektorové šetření
i český prům ch spíše stagnuje
telných zdro vyšší potenciál,
isní
%. Výsledek
podařilo
mohlo
Evropský
tivních 27
ích lete
jů je
hodose komprom
Zahájili jsmea zjišťujeme, zda
posledn
ka v EU ještě é spotřebě energie. dá prostor
ny
a očekává ž horní hranici dlou
probíhá).
elných zdro balíček
ti
zdrojů v
v červnu
pro elektrár ě
rovolnos
na hrub
politiky
oji obnovit
jeho
ílu
ický
dob
pory
ch
%,
ě
pské
rozv
5
pod
pod
rget
pe.
k
elný
klad
ci
evro
uáln
ovit
ec
Klíčem
Zimní ene ferenci věnove výši 30–3 i SolarPower Euro
ompenza
2008. Akt
„Jasný rám nových projektů obn také znael.
je
ačně tzv.
kon
dojít k přek
6, 2007 a
Hav
poru
200
ětší
cíl
do
islav
pod
jednozn
ší
evi
nejv
bě
roce
v
se na
dodal Lad
pro investice ských státech. Vyš ní fosilních
by
ky české
uvedené
ní
ravuje
EU, shodly energetice špič
u balíčku
dnocování,“
člen
od využívá
blika přip
Praze. Zim
derní
zdrojů v
probíhá vyho nímu energetickémat spotřebitekvětnu v
m příštího
vané solá
oci
lejší odklon
Česká repu ický kodex
rgetiky v
Díky Zim podíl na trhu získ
raví Minister mená rych republika může běhe elných zdrojů
ím EU pom
rget
stapřip
ene
gie
ý
roku
ener
ropské ene balíček má zem
nov
á
amný
příjemce
ý energetic
letošního
rgetiku.
přes
paliv. Česk šit svůj podíl obnovit
ický
měli význ
podzimu
úplně nov til v nový
pasivního tak možnost elek
nou ene
energet
energie. I
odu
role
„Do
zele
z
navý
řebě
na
se
obch
etí
í
spot
poem
setil
yslu a
lé, kteř
t. „Sai. Získají
tři roky vyús sponona hrubé ích letech se dnes
s přechod
stvo prům
vními hráč at a spotřebováva
by za dva,
24–26 %
tran
ý
akti
ých
edn
na
eme
kter
nou
levn
nevy
posl
n,
ě
dov
v
bud
at
ch
ru
v dob
ký záko
Do něj
bět, skla
ěž prod
kého bae
podílu čistý stagnaci obo zhruba 15 %, a
třinu vyrá by tak mohli rovn
ký kodex.
energetic
jů nevidím
pro zvýšení
ušen má být
eleke na
energetic
Zimního
ci“
ti na fosil
impulzem
elných zdro
hybujem
hu výsítě. Zjednod ený s instatel Odboru
směrnice
movýrob
se závislos
Klíčovým
gií obnovit lém,“ řekla k návr
vat nejen
gii zpět do
ferenci ředi yslu a obchodu
í spoj
a zbavení mských i zahranič
nolo
ener
kon
ze
gie
řízen
ou
na
vá
tech
l
(tz)
ener
prob
užit
cích
zdrojů
le tuze
Hamáčko
o 10 %
ém by
líčku,“ uved Ministerstva prům
vovat
es povolova
v navýšení
vech je pod
ise Veronika pořádala.
tředí, ve kter směru
e také upra ční
také proc
etiky
kom
je.
pros
bud
nerg
ních pali
ela
ilní
zdro
ci
pské
troe
o
ků stab
gie a licen
Havel. Nov
na jasném
boru Evro iace, která konferen ávání Zimnílací zelenéh
ulace ener
ních odborní měly shodnout ack ze Stálého
edn
ČR Ladislav
státy
Solární asoc informace z proj
nnosti akum
Aurélie Beau
se členské
je. Petr Binh účastníkům
práva a povi
Aktuální
elné zdro
ku přivezla
SolarPopské unii
pské
kého balíč
pro obnovit
podmínky.
asociace
ČR při Evro
tuceho energetic
bude v Evro ch
voltaické
zastoup ení Česká republika
mezi insti
pské foto
ovitelný
že
vais z evro podle které jednání
podíl z obn
o
potvrdil,
Europe,
vyšší cíl pro 30 %. Podle prvotníh
wer
hájit
isi
kom
ých
energie
to nezávazn ise by měl podíl
zdrojů, a
dbají, a tak
pské kom
ečí velmi
řada dali na bezp
návrhu Evro
V Hyunda nemohla chybět celá
rnosti
i30
ování pozo
v testované ek. Asistenta sled a jeho změny,
y
ytáv
e styl jízd
ších vych
vůz je
ý analyzuj useli. Řídit tento
kter
e,
je až
řidič
nem
va nastupu
ěstí využít
lik, že úna gu mimo siljsme našt
nato
mné
brainstormin značek nám
prostě příje
jej netýmovém
ích
po nočním návání dopravn
te. Na ulici
ích liídpoz
v rychlostn Nězapamatuje al. Ale umí nab
se
Roz
jej
t
.
si
drže
nice
y.
Snadno
sexappe
Jestli
pomáhalo
ý úsek tras rum
ete. Má
ytávek.
průběžně epsaných pro dan
ní
deko
ých vych
si
přehlédn
ﬁrem
tick
ovat
prak
at, je to
pomitech před nám pomohl zach
nout i řadu de skvěle vyjím
ví,
cenitelným
požadavky
něk
koho neba na silnicích. Neo
í mrtvého
uspokojit uktivitu dose bude
áže totiž
lemanů
ém sledován zipování.
h prod
gent
syst
jejic
byl
a
záa
ﬂotila. Dok
ní
nám
hodní
ěstnanců
mocníkem zejména při předjížděpalubní desce
Šéfka, obc Každý
všech zam
í
ší
ou úroveň.
anec.
úhlu. Potě í prvek kabiny tvoř Nabídne provést na nov řadový zaměstn
lay.
edn
ní na dlou
o
disp
Ústř
fooce
neb
kový
ou
ce
saxo
kter
stup
ožecitlivý doty jsme si v podobě
e oporu,
by musel
vévodící
kolov něm najd
ách, aniž
vu, kterou
užívali v
nnosti.
ších cest
ovní výko vostor pro zába u uvnitř vozidla á funguje, jak
hých i krat
své prac
cert
tomuto
aspekty
nového kon tickou navigaci, kter kter ý dokáže
let určité
za nimi díky ale ohlížet.
e,
tomu se
uzn
silnách, i prak a, že to není Waz
ho
ých
ildlou
A ještě k
česk
em
ou ostatní bi z dílny automob m
má. Jen škodést dopravním pekl ré náladě. Tak
zidlu bud
kom
m redakční nové i30
člověka prov enšími šrámy na dob ilo bezdrátové
Řeč je o
Ulti
vedl v naše
i. Jak si
paketem
ojit
nic s co nejm Mimo to se nám hod
ky Hyunda s výbavou Style,
nost je prop
m.
el
třeba čase rého telefonu, mož
I 140?
Šimková
testu mod
T-GD
Kateřina
foto
aci
chyt
oriz
nabíjení
je zavazamate a mot
ém dortu
s vozem.
na pomysln mu 602 litrů, při
ovonalosti.
Třešničkou
v rámci prac
děné k dok latila.
hující obje litrů. Vyzkouvitu
odla
dosa
ukti
umy
jsou
tor
vyp
výzk
bci
riéru
áže prod
dlový pros ích sedaček až 1650 počtu výtisků
Jestli dok ovlivnit, jak udávají Perfektní
Křivky exte designu se výro e ladné tvary
.
tšího
ní zadn

n

0
Hyundai i3

34

| 6/2018

jů
lných zdro
e
it
v
o
n
b
o
í v EU růst

na 30 proce

sexappeal
kombi má

návrat KSČM k moci

jako narušení

lidí

Očekávaným
dem je spoje trenvlastní solár ní
elektrárny, ní
baterie
a nabíjení ele
ktromobilu.

Program „No

o.c z

tři čtvrtě roku od vose rodi- máme až
bez důvěleb. Vadí hodně vláda
la dost těžko.
skončit ry?
v dubváním o důvěře musela Taťána
Ptali jsme se na to také volšéfka spravedlnosti v diplom- nu. Ukázalo se, že půl roku po lito
Malá, která opisovala Hamá- bách je hraniční doba, pak
Jan
Tehdy
vadit.
vnitra
výrazně
Ministr
ce.
ní re- dem začíná
že
ček zase vede i zahranič
procent dotázaných uvedlo,ka60
voliči?
i s vládnutím
sort. Reflektují to
to. Počet nejsou spokojen
důvěry. Zajímavé přiNepřeceňoval bych
jednotli- binetu bez
voliči
lidí, kteří sledují jména velký. tom je, že mezi nimi byli i
tak
hodnení
jejich
takže
ministrů,
vých
že se Miloše Zemana,
Začne to škodit v případě, mezi nocení nebylo dané odporem.
spory
nebo Andreji Babišovi
kvůli tomu objeví
pokud to k vládě
dříve jsme se ptali pro
ANO a ČSSD. Nebo
vlády: na- O měsíc
vláda
omezí akceschopnost zahraničí Český rozhlas, jestli by
příklad když ministr protože měla dělat nějaké vážnější kroky,
í změny v nemocninestihne nějaké jednání,
personálie jako personáln
řídí dva resorty. Ale než běžní cích, ve vedení pošty a podobně.
dobu více než polovina
tu
vnímají spíše novináři
v
už
A
měla být
voliči.
lidí říkala, že by vláda
neděkroky
í a takové
toho, že pasivnějš
LN Ti si naopak všímají
sněmovny lat.
vládu s důvěrou

LN Ministerská soupiska hlasoTěsně před

narušení

vá zelená

EN ER GI E

Počet lidí, kteří sledují
jména jednotlivých
velký.
ministrů, není tak
lita
Personální nestabi
začne škodit, až pokud
se kvůli tomu objeví
spory.

stř eda 6. čer

vna 201 8

Daniel Prokop
sociolog

úsporám“

18

šetří dom
ácnostem.
S žádostí
o dotaci neo
ce má velm
tálejte
i dob
rodinných
jak z hlediska rou bilanci
domech vyh
Příspěvek
tit. Obecně
odnonaložených efektivnosti vyvšak platí,
nákl
kud domácn
že požené úspory, adů na dosapředu a chc ost přemýšlí dočerpání pros tak i z pohledu
e
třed
ků.
● Prog
getickou nezzvýšit svou enerram Nová zele
ávis
ná
úspo
●
lost
Program pob
rám (NZÚ) je
,
o vlastní
„Zájem lidí
ěží do roku
v
vyrobenou pak se
o
Až tolik tisíc
2021, případně
hodnocen jako současnosti
elektřinu
solární
ny nastart solární elektrárdo vyčerpán
zají
ova
lidé získat z korun mohou
prostředků.
program v ČR nejúspěšnější
Písková, mlu má,“ říká Petra
tačního pro ly peníze z do„I když peně í
v
gramu Nov
zelená úspo programu Nová
včí
program k disp
z má
energie. Podl oblasti úspor
ná úsporám
á zeleProducenti asociace.
ozici zatím
rozhodnou rám, pokud se
e
statek, lidé
solárních
vybudovat
lů pracují
ního prostřed ministra životkoncem loňs ,“ psala média
by si neměli dopanedomě solární
na
stál
chat
neí
Rich
kéh
e
příp
na
arda
o
ravu
vývoji noroku. Lon
Brabvých typů
totiž stát rozš
podpory se panely. Výše
i
slední chvíli. žádosti na pos
Vedle klas vyšší účinností.
gram na získ ířil dotační proinstalace a liší podle typu
ických pan
žitelným zisk
velikosti bate
například
elů jde
nákup „zel ání podpory pro
rií.
o
ce kilowat em nad čtyři tisíeně
thodin za
články, kter flexibilní solární
pro domácn jšího“ systému
Zatímco dota
rok
bíze
é
osti
. A na- vují
ce Čechy mot
na je i dota
ně tenké, lehk jsou mimořádžadatelé získ . Nově mohou
ce na rozšířen
k pořízení
dřív
at až 150
é a pružné
solárních pan i- ČEZ elektřin
í lů,
že se přiz
vou dotaci
tisíco- syst e podpořeného solá
, taku. Hromad
e- úpr
na
rního lidézdražování energie
ému. Jen
ný podklad působí i nerovnému
fotovoltaick pořízení solární
zatím nek k k solární energii
za loňský
jako důvod
u. „Da
tak
é elektrárny
se
s vyu- výchv Česku přibylo stov rok tradičních dod k odchodu od ce onal. Podle Solární asocale ným trendem lším očekávaky no- rou
je ale na
je spojení
avatelů neb
ia- ní solá
střešních elek
hodnocení
vlas
. Například
erní
tráren.
elek
brzy
ješt
trárny, bate t.
od června
kterým dom
ně- zvýš „Zatím nelze dop ě a nabíjení elek
rie
ácnostem
trom
ady
ení
cen
obil
očekávat
zdražil
postupný u. Lze
lace solárnícna zájem o instacen
pok
h elektrár
en na poh vozů s čistě elektric les
kým
onem,“ říká
Písková. ME
T
Pokud má dom
o pořízení solá ácnost zájem
může získat rní elektrárny,
podporu také
v rámci prog
ramu Nová
zelená
úsporám.

150

K one c z ávis
š k oly v Ho los ti na uhlí. Na s tř e
rním Jiře tí
ně p racují š e z ák lad ní
s olární p an
ely

Horní Jiře
tín chce sko
se závislos
ncovat
tí
a odstřih
nout se od
ní začala za na uhlí. Jako prvvzpomíná
zelenější bud
uhlí,“
ředitelk
nost bojo
ouc- ško
vat zdejší
ly Klára Křiv a základní
zák
škola. Pro
ánková.
jekt „Výzva ladní
Hor
řetín“ spu
pro Ji- uhl ní Jiřetín, který
stila org
kvůli
í málem přes
anizace
Greenpeac
tal exis
se chce
e
jako první tovat,
a během léta loni v květnu
v Česku úpln
měs
300 tisíc kor se vybralo přes
ě zbavit závi to
ti na této
slosene
ny putova un, které všechly
ně. „Solárn rgetické surovivoltaických na nákup fotoí panely dod
elektřinu
ávají
na běžný
chu místní panelů na střeškoly. Ted
pro
školy. „Lo
y do zásuvek voz
ni jsme
se společn
tel,“ upřesň
ě
a
museli rozh se zřizovatelem
uje Křivánk svěová.
odnout, zda
Cíle
měníme
vy- jiné m projektu je mim
uhelný kot
vést děti
o
el
kotlem na
tuhá paliva, opět ternativních ke vzdělání o alnahradíme
jiným zdro či ho samozřejm zdrojích. „Žáci
tápění. Nak
jem vyě byli po
dobu součást
onec jsme
celo
hodli celý
se
í celého pro u
systém vytá roz- tu již při
změnit na
jeho předsta jektepelná čerppění i při oficiáln
vení
ím spu
adla lů.
inzerce
Všichni maj štění paneí možnost
viPrvní den

se solárním

i panely

G RE E NPE

Nový seriál LN od 20. 7.

v zemi
polistopadového vývoje

Z áje m o s o
dot ace ne ž lár y z vyš ují s p íš
z d r a ž o v á ní
e ne r g ie

www.ipro

ř
ČR podpot do roku 2030

komunistů na vládu jako
polistopadového vývoje.

premiéVláda s trestně stíhanýmdem voli- LN Kabinet je terčem kritiky
Barem bude pod drobnohle Prokop také kvůli premiéru Andreji je
čů, říká sociolog Daniel se zabý- bišovi, který ho vede, ačkoli
to u voliz agentury Median, kterámínění.
trestně stíhán. Jak moc
vá průzkumy veřejného
čů škodí?
výzkum
V dubnu jsme dělali ukázal,
u 1989 se
televizi, který
LN Poprvé od Listopad
komunisty. pro Českou
trestně stíje
lidí
procent
bude vláda opírat o
36
že pro
t?
DalJak na to reaguje veřejnos otáz- haný premiér nepřijatelný.
Záleží na tom, jak položíte, které ších 26 procent pak říká, že kvůli
ku v průzkumu. Výzkumy ANO tomu budou vůči kabinetu pozorvládu
se ptaly čistě na
a budou bedlivě hodnotit
vyšší důvěře nější
Budou tak vládu vnía ČSSD, dospěly k
explicitní jeho kroky. podle toho, jak se
lidí než ty, které uvedly
se mat hlavně
Obecně
ů.
Důvěra
ě chovat.
podporu komunist
vlády ze bude konkrétn
tom,
dá ale říct, že podpora polovi- voličů bude také záviset na tépostaví k zásadním
strany KSČM vadí zhruba
ě. Častěji jak se vláda
ně lidí – a to konstantn 50 let matům, jako je dostavba dálnic,
to nevadí lidem staršímNaopak růst mezd nebo reforma exekucí
.
í.
s nižším vzděláním
vnímají vliv a oddlužen
mladší a vzdělanější

18. 5. 2018
Můj dům
Energie pro bazény

oucnosti

mít trochu
počtu. Jenom chtít a
K
této něTOMÁŠ TOMÁNE
odvahu postavit se proti
nepřísluší,“
apeto schůzek, to nám
až lobbistické skupině,“
Kříž.
si, že bychom kdy Zeman na vládu.
uvedl mluvčí ČEZ Ladislav
už PRAHA „Myslím
loval
Vláda a sněmovna zkusilyrůst měli směřovat minimálně k vyrovovaný
, ne-li k roz- Česká brána k moři
rozpočtu
v roce 2010 nekontrol
nanému
daní. Činiému,“ řekl Miloš
také svého
zkrotit zvláštní solární
V proslovu se dotkl
jen tři počtu přebytkov k nové vládě.
měla
platit
a
kanáprocent
vodního
v projevu
la 26
tématu:
pak prodlou- Zeman
na zteč „věčného“
s Odrou
roky. Zákonodárci ji
Prezident tím zavelel
lu, který by spojil Dunaj
procent. Sluení se schodkem.
projekt lobžili a snížili na deset
bránili proti hospodař v době hospodář- a Labem. Za vysněný
prvního
neční investoři se tomu
něj není
buje už od začátku svého
h, právnímu Podle
důvod pro deficit. Vy- hradního mandátu. U minulého
a brání v arbitrážíc
se ale ského růstu
aby hledal
vynutil studii
týmu ministerstva financí
zval proto kabinet,
by kabinetu si proto
a ministerstvo dozatím daří spory vyhrávat. upo- úspory. A rovnou navrhl, kde
lnosti
provedite
alo.
Babiš v reakci na Zemana ČEZ mohl s šetřením začít.
ji skutečně vypracov
pozici
bylo státních pravy bych s radostí konstatovlády
mé
zornil na svízelnou
„Za
„Rád
chyb je
jich
provediteli na to, že náprava starých lepšího úředníků 80 tisíc. Dnes je
val, že nedávná studie
nic
(...) Že si tito lidé, aby nosti doporučila také můj oblíbeobtížná. Zatím nikdo
el. „Po- 150 tisíc.
vyra-Labe,“ řekl
lnili svoji existenci,
než solární daň nevymysl
jak vyřešit ospraved
zby- ný kanál Dunaj-Od
kud někdo přijde na to, příjemců, mýšlejí práci, která je často
Že tomu Zeman.
šanci,
věc.
vidí
jedna
je
nadstandard solárních
projektu
to
v
Prezident
l do tečná,
je věc druinfrastruktubudu šťastný. I ČEZ investova
bezmocně přihlížíme,
jak zlepšit dopravní
podivných struktur obnoviZeman.
prý mohl přivést
o jejichž do- velmi zdrojů. Když nám ale dá há,“ podotkl
po- ru, zároveň by
konto jdou projekty,
Vláda by podle něj neměla ani vodu na suchem sužovanou jižní
Státní ener- telných
premiér.
končenosti pochybuje
recept, budu rád,“ řekl se proti čet úředníků nadále zvyšovat
kanálu D-O-L se opaNaopak Moravu. O s vysokými polskýpodnikatelé
platech.
getická inspekce i justice.
na
Dotčení
přidávat
bavil
jim
je vhodné,
preziJe tedy otázkou, zda
ovým slovům ohradili. by měla uvažovat o možnosti stát- kovaně
soz význam- prezident
mi představiteli. Někdejší
aby právníci jednoho h elektrá- „Pověry o nadměrných ziscích
modernizovat a přeby- dent Bronisław Komorowski byl
nemají reálný ní správu
propustit.
chtěl
ných vlastníků slunečníc
vlády lárních elektráren e proto vládu, tečné úřednictvo poté při nedo- stavbě nakloněn. Ze Štětína
Vyzývám
ren hledali spolu s úřadem
jako je Ham„Bezesporu najdou
mít podobný přístav, díky nové
odstavit od základ.
řešení, jak solárníky právě toto aby zachovala stabilní prostředí statku pracovních sil pohodlně zaČechy by se
zdrom sektoru, burk. Pro stal branou k moři.
peněz. Zeman řekl, že jeho ne- pro rozvoj obnovitelných
městnání v soukromé
cestě
vá
vodní
obsahem
rozHlaváčko
bylo
Veronika
ujednání
čímž se odlehčí státnímu
a Bene- jů,“ uvedla
dávné schůzky s Babišem těch- ze Solární asociace.
obsah
šem. „Nekomentujeme

Ročně vyhazujeme
48 miliard na jejich
podporu. Chci věřit,
že najdeme cestu,
jak solární barony
odstranit od zdrojů,
o které se
nezasloužili.

AC E – MARE
K

J E HLIČ KA

dět v bezpro
fungování střední blízkosti
jeden z obn
ných zdro
oviteljů
ke vzděláv a to jistě přispívá
ání
ních zdrojích o alternativ,“
Projekt „Vý těší ředitelku.
zva pro Jiře
je součást
í širšího plán tín“
snížení záv
u na
uhlí. „Gr islosti města na
eenpeace
nec
zpracovat
studii Pote halo
obnovitelný
nciálu
gie a ene ch zdrojů enerrgetických
pro Horní
Jiřetín, kter úspor
časně před
ý souá
ho Jiřetína starostovi HorníVladimíru
vi. Studie
bude slou Buřtožit k naplánování
dalš
přechod Jiře ích kroků pro
tína
k obnovit
né energii
el,“
ger z Greenp říká Jan Freidineace. ME T

LETNÍ SCÉN
A VYŠEHR
AD
OD 21. ČE
RVNA 2018

E
OKUPAC
Proč neuspělo
politické
řešení

energetický kodex.
tři roky vyústil v nový
novat nejen
Do něj budeme transpo
tického balíčku,“
směrnice Zimního energe
ředitel Odboru
nci
uvedl na konfere
průmyslu
rstva
Ministe
elektroenergetiky
a obchodu Ladislav Havel.

Í
DN Y OTEV ŘENÝCH DV EŘ
EN
ÁR
TR
SLUNEČNÍCH ELEK

velké množs
tví draslíku
nezvýší obsah
těle a pojíd
draslíku v
ání potravin
jako banánů
roční dávku
nezvyšuje
radiace. Ma
lá radiační
způsobená
konzumací
expozice
banánu trv
hodin po po
á jen několik
žití, kdy je
obsah draslík
zregulován
dy
led
u
Vo
v těle
vinami. Vz
a oH ř eV
ečních
hledem k
naše těla
za hr aD
tomu, že
otevřených dveří slun
jsou pod
žit. Tepelná
Zveme Vás na Dny
kontrolou
homeostáze
ete prodlou
celé České republice
po
jí
nu si můž
kona
org
ce
sezo
(ro
se
í
é
an
vyso
vn
pac
ické
ováhy), hladin
Kou
moderní a
elektráren, kter
po jídle
pského týdne
představují
a draslíku-4
Pracují
čerpadla
června v rámci Evro
banánu ne
evu vody.
0 se
žít
způsob ohř
od 30. května do 5.
zvyšuje a
přebytečné
ím svitu. Vyu
efektivní
a slunečn
ho draslíku-4
tělo se
na počasí
Jejich
nezávisle
ající bazén.
udržitelného rozvoje.
0 zbaví.
nov ý i stáv
t
pro
poji
ete
Ko
pro
lísání radioa
je
je můž
chá a lze
je jednodu
ktivních em
rgetiky
te velké
inst alace
domácí ene
elektráren.
slunce. Navštívit může
isí z jadern
systémem
se vyrábí elektřina ze
Ra
i s vlastním
ých
kty.
Přijďte se podívat, jak
D)
poznamenává diační biolog Dr. Ian
MYŠTĚ VES
i malé soběstačné proje
(MOUNTFIEL
Y
KRÁLÍK
,
Fairlie
fotovoltaické elektrárny
že při
vyšší než při
v reaktorec
dozvíte?
vým
ěně paliva
normálním
A co zajímavého se
h
jsou místní
provozu. To
ele
y ktráren
ny
řiny
ob
elekt
ho
e
yva
din
nejvíc
í
tel
by mohlo vys
- ale provozov
vystaveni hla
é během 12
rárna vyrob
-ti
větlit
dině rad
ɓ V jakém počasí elekt
atelé elektr
A-PLES
OSTRAV
at ice.
náNÁrůst počtu
ovat
lovat
oz
klov
kl
cyyexp
je lze recyk
BUŠTĚHRAD áren před tím
dětských leu ioaktivity až 500krát
solárních panelů a jak
to nijak neva NICE
ɓ Jaká je životnost
kemií v okolí
oSkutečně
at pro
HORNÍ MOŠTĚrují a nepři
jaderných
nebezpečné
nou ze slunce uklád
jím
získa
ii
ají
energ
žád
lze
A
ná opatřen
ɓ Kam
člo RUDA
uvolňují do
kem vyrobKUNČIN
í ke snížení
ŽELEZNÁvě
našeho pro
ené radionHOSTĚTÍN
pozdější použití
střBUŠAN
uklidy (napří
gicky a Černoby
edí zOVICE
jaderných
iích a žít více ekolo
l. „Tyto rad
klad cesiumelektráren,
ɓ Jak ušetřit na energ
ioaktivní prv
BRNO
j
zam
137 a stron
ný rozvo
tes
ěn
pro udržitelný
tů
ěn
itá
ky,
ICE
y
jad
důlež
PRAKŠ
na
za
etika
ern
ciu
rozdíl od pří
známé prv
m-90) se
ých bomb
ɓ Proč je solární energ
rod
a radioaktivn
ky. Napříkla
a nehod jak
d požité rad ní hodraslíku-40 v ba
í cesium-13
o Fukušima
7 nahrazuje
nánech, jso
a ozařovat
ioaktivní str
u lidským těl
stabilní dra
lidi zevnitř.
oncium-90
rniasociace.cz
slík..sola
em
Vnitřní nízář
na
Tyt
dopadům na
e na www
hra
o
najdet
nu
/
zuj
seznam
klid
e stabilní
ení může vé
y se tak mo
ají, aktuál
zdrav
místa
Další
í," přibýv
vápník
hou ukládat
jak píš
st k velmi
e Linda Gunte
závažným,
v
Nešťastná ud
r ve svém člá
dlouhodobým kostech a svalech
álost v Goian
nk
u.
a
Dva lidé uk
transgenera
ii v Brazílii v
21.5.2018 14:59:14
radli zdroj zář
čním
září 1987 zas
ení z nepouž
ten den mí
e ilustruje ne
sto hlídání
ívané lékařs
bezpečí ště
zašla do kin
pného produ
obsahoval
23
a (shodou ok ké radioterapetiuck éo
ED18052215A1.indd
93 gramů ce
ktu
ce
sia
rdi
oln
-137.
nace. Bezp
ostí na film
sia-137. By
radioaktivn
é
ečnostní ost
„Herbie Go
l prodán ob
ího cesia a
še ns tví . Lid
rah
es Bananas“.
chodnímu
rozšíř
vé ho pří slu
z vystavení
zástupci. Mn
) Zdroj radiot a si
tí ba zé no
tep eln á
záření a podle ilo kontaminaci na da
oho lidí by
jší so uč ás
erapie
ba zé no vá
lší místa ve
IAEA „mnoho
chirurgické
le žá da ně
stě ji vo lí
lo vystaven
stá
jča
u
Ne
mě
.
jso
od
stě
da
bu
škodnění, am
o působení
lších“ utrpě
i v okolí. Ne
zé nu
ní do
ky .
„Nehoda s
vo dy v ba
ča sí a roč
jméně čtyři
cí en erg eti
k oh řev u
rizikem mimo putaci končetin a kožn lo radiační zranění. Osm
led u na po
lidé zemřel
tém u do má
Za říz en í
í transplantá
án í be z oh
z těch zraně
lokalitu“ na
o ce lém sys
íva t ko up
ných vyžadov i
ty. Incident
sedmibodo
. Uv až ují
Olga Kališo
si ch těj í už
Podniky a Trhy 11
by
vé
řev y vo dy
alo
vá
l
pondělí, 5. února 2018
oh
Me
vyh
po
ní
zin
dle
od
lár
áro
no
Th
ké
cen jako úro
dní stupnici
a so
e Banana Eq
bené elektric
n b ac H
če rpa dla
jaderných ud
veň 5
uivalent Do
d, Ho R
poň 70 % vyro
a měla
nTF iel
se of catastro
tato hodnot
na místě ales
álostí INES.
o: mo u
a | FoT
imálně by však procentům,“
í celého
phic nuclear
i l Rů ž ičk
energie. opt
být součást
se sto
lasTim
it
hou
V
mo
blíž
T:
ac
é
a
x
í
e
ý
cid
T
vyšš
ents, autor:
voltaick
Honda ztrojnásobila
v bazénu, kter energetiky.
být daleko
tedy celý foto zejména
publikováno
osti
Jim Green;
Panattoni chystá stavbu
ácí
Ve světě frčí
důležité je EPH t.
mů společn
čtvrtletní zisk
systému dom
Platí tobritskouím
ve WISE Nu
dodává.
v lednu dimenz
ovauzavře
odle průzku
nových hal u Přerova
V USA vzniklo
Motor
fotovoltaik
vně
clear Monit
nu Eggboro
Japonská automobilka Honda
sprámíst
akumulačnugh
elektrár
žívá solární
práci ve dvou
řev vody200 tisíc pracovn
systémích
v mezi‑
Až 1500 lidí by mohlo najít
e s baterií a
e.on vyu
or
ve třetím fiskálním čtvrtletí
ých
rní
Eggborough,
solární oh
rní
a, Česko na
Přerova
jší instalac
ztrojná‑
Britská uhelná elektrárna
nových halách, které na kraji
ze 8 % česk
lednu
iš malý solá
u
nárovčně
ročním porovnání více než
Dotace na osti e.on považují solá
provzniklo
u. Příl
Ve Spojených státech
Energetickému a průmyslovém
vod
patří
průmyslový developer
jenů
energii pou
to
která
postavit
ou
miliardy
ní
ti‑
je
40
plánuje
284,5
o
na
rgie
tepl
míst,
zisk
ěji
ch
žívá
lečn
Křetín‑
sobila
Během loň
ké enetisíc nových pracovních
vostu
všechna
em na
(EPH)apodnikatele
jeho vyu Daniela
. nejčast
společ‑
holdingu rgie
Zástupci spo
Panattoni Europe. Pokud získá
zásobník
tní elektric 200
měsíci a více,
(52,6 miliardy korun). Tržby
deníku The
o ene
domácností
ského roku
než v předchozím
vybudovat pří‑
síc
evu
v září ukončí výrobu. Web
na 3,96
ského,
a výrobu vlas
lnívícečekalo.
bí jen mál
potřebná povolení, chce je
osti
nosti stouply o 13 procent
zaměstnává asi
Míra nezaměstnan
slunce k ohř
z databáze
by
ohřev vody
systém4,1vyro
lo
panelů za ideánež se
Guardian uvedl, že elektrárna
od
ští rok. ČTK informaci získala
Honda předpokládá, že
ých
v
po
procenta
energie ze
jenů.
Ev
ě
bilionu
ta
minimu
propuštěno.
aick
víd
130
17letém
rop
je
být
na
cen
prostředí
tečn
volt
by mělo
ní
á meziročním
zůstala
ě nainstalov
března)
e zby už před něko‑
dvě pro
yplatí.mezi‑ 170 lidí, zěžnichž
posudků vlivu staveb na životní
alacuzavřena
nevstoupla
za celý fiskální rok (do konce
instbýt
pomocí foto
takového řešea průměrnácíhodinovásemzda
měla být
jenů,
rovn měla
vody, pouhá
Elektrárna
áno celkem
u růstu o
m firma
osmje ale
(EIA). Jedním z nájemců by
v blízké
nejvíce zabou
vykáže provozní zisk 775 miliard
or. „Výhodou
megawattů
žití dota
protože
ácnoste
o 2,9 procenta, tedytou
otevřená,
distribuuje
zůstala ale
dom
o 7,8 pro‑
lika lety,trár
se ale mohlo
způsob úsp
6 procent.
přerovská Ardon Safety, která
čas chy
6 030 megaw
alace a při vyu ročně
záložní
což by byl meziroční pokles
), které s ús
elek ny.
na poskytnutí
roku, uvedlo americké ministerstvo
chemii.
a půl ická
třinu. To by
získala vládní kontrakt třífá
zové nebyl.
oduchá inst
nátěrové hmoty či stavební
prav‑solární
Nejvíce no
trend míří
centa.
né ale obnoven
domácí
attů solárníc
pěchem vyu
vyrábí i elek
ovarok
hlavně jedn
mavá ekonom
práce. Oživení růstu mezd
příští
zůstává na
velkézvyšuje
plik
„aktuální
energie.
komPro
zvedat ízet
vých projek
ti změnit:
úsporám i zají je totiž děpodobnos
h elektráre
žívá systém
y nab
možné t, že Fed bude rychleji
émů
ou
chvostu s pá
budoucnos
tů vzniklo
nová zelená
ém
mohou firm
ávají vyroben
solárních syst
syst
n. To
i
sazby. investici
au
vý
dod
r
,
alac
voj
kcí výkupníc
de
tako
inou
roz
odu
inst
sítkami me
na
větš
rozv
v Německu
un. na
se také
stále více k
návratnost.
systémy. Ty
Ně
h cen pro no
domovního
60 000 kor
ga
. očekává
me
fází
až
ci
wa
rgie
(až 2 200
tří
cko
mo
výši
oš
h
ttů
ene
y
ou
ve
všec
.
následuje Ve
bud
dí lub
vé projekty.
s akumulací
jsou zapojen
získat dotaci
elektřinu do
každý,“ uvá
fázi
oken, které
ěř
o
jaké
lká
tém
neb
pa
na
k
obí
out
k
Bri
Česká repub
ná
á
přidala 887
na to,
tánie s přibli
solárních taše u. V současné době půs
by měl dosáhn osti e.on a připomí
bez ohledu
doma vyroben
lika
ů
ná,
MW
žn
lídr
lev
i
ě
třin
ů
lečn
aby
iče.
a Nizozems
912 megawa
ě
tup
místě,
během loňské
vyrábět elek
Vrbata ze spo
místní spotřeb
slibných star nosti
h fází zbytečn
energie na
ko 853 MW
tty (MW) no
sti několik
z nevyužitýc
st spotřeby
ho roku 15
ribuční
. Mírné ožive
v této obla
ví do budouc
též důležito
ční sítě.
kala do dist
elektřina pak
0 MW fotov
110 terawatt
ní nastalo tak vých solárních projektů.
určitě promlu rgetiky,“ popisuje
tečně nepřeté
ká do distribu
nová
oltaických ele
trhu, kteří
ho
elektřina zby
ene
a zdarma odté
o programu
din
ané
t
čníh
é
Fra
ele
zov
ova
na
dota
e.
nc
rali
třeb
ktř
španělském
nky
ie
ktráren. So
iny, což odpo
asociac
innost spo
malé decent
sítě. „Podmí
ze solární
trhu, kde vzn
lární elektr
vídá více ne
specifikují pov
6 · 2018
É OPATŘENÍ
ra Písková
bazénová
MůJ DůM
árny vyrobí
trendy Pet
zelená úsporám
niknou ani
ž 4% podílu
RÁREN HROZÍ DALŠÍ ZPĚTN
H ELEKT
la jistě neu
ročně v Evrop iklo
y
na trhu s ele
inovacím zce
MAJITELŮM FOTOVOLTAICKÝC
rní ohřev vod
ŘENÝ ZISK.
ě přes
ktřinou.
adla a solá
JE, ZDA MAJÍ PODNIKY PŘIMĚ
ZJIŠŤU
tepelná čerp
STÁT
OR.
PODP
NÍ
ČERPÁ
KVŮLI
13:47
14.05.18
inzerce

zhruba
dotací fotovoltaiky vznikl politici
Prezident znovu zavelel
před 12 lety, kdy tehdejšípřehlédnedomysleli či úmyslněse výroba
k útoku na solární barony.
li, co se bude dít, když rozvine.
jí
Hledat řešení pomáha
energie ze slunce hodně
pár
pouštělo
ní
do
ČEZ.
se
2006
firmy
V roce
právníci
ceny za sopionýrů, ale jak padaly
OVÁ
čínské
KATEŘIN A SURMAN
lární panely díky laciné rostl.
zájem raketově
2013, pár měsí- produkci, tehdy určili bonusy a výPRAHA Už v roce
Politici
Miloš Zenapříje
neomezili
ale
ců po prvním zvolení,
ceny,
úderný tým, kupní
výkoman založil speciální kouty so- klad celkovým instalovaným
který prověřoval temné později nem či vazbou na náklady investilet
mohly růst donelárního byznysu. O pět
í ni- ce, takže výdaje roku 2011 sněAž od
Zemanův zájem o potrestán
solárních konečna.
snížení
kdy nepojmenovaných
movna schválila radikální vznikbaronů neutuchá.
dotací, ale plno elektráren
ě
sněmovn
2010.
Prezident včera
v letech 2009 a
srdce, že je lo právě
a nové vládě kladl na
i výi ČEZ
Do solárů investoval
potřeba skoncovat s přílišným
slunečsazmajitelé o výhodnou
daji na dotace ve prospěch
vyhazujeme Někteří moc, že svá díla uvádění energie. „Ročně
podporu. bu stáli tak
2010.
48 miliard na jejich
provozu i na silvestra
s panem pre- li do nich si dnes místo bonusů
Jsem rád, že jsme se
z
Řada
m ředitelem
státních zástupců,
miérem a generální
dohodli, užívá zájmupozději ukázalo, že
Benešem
Danielem
se
ČEZ
úřadu vlády protože
vykazovali elektrárže ČEZ poskytne
tým, který jako hotové byl dokončen leda
zdarma právnický
věřit, že ny, z nichž
bude hledat řešení. Chci barony oplocený pozemek.
v dané
najdeme cestu, jak solární se neVelké solární elektrárny í enerkteré
odstranit od zdrojů, o
době postavil také polostátn jeho
.
zasloužili,“ uvedl prezident státní getický moloch ČEZ a i na
enou
Problém s nepřiměř

ál
Prezident: Stavte kan
a propouštějte úředníky

a Hamáčková
zelené energetiky Veronik
stále rozkročena o cíli
Politická debata je však
Solární asociace.
% i ambicióznějším ze
na konferenci také
mezi závazkem ve výši 27
Tento pohled podpořila
aické
růst podílu zelené
is z evropské fotovolt
cílem nastaveným na
Beauva
Aurélie
é
rámec evropsk
dle které se
energie na 35 %. „Jasný
e SolarPower Europe,
investice do nových asociac
ﬁnální fáze.
politiky dá prostor pro
í jednání dostávají do
zdrojů. Vyšší cíl aktuáln
napříč evropskými
mis
projektů obnovitelných
kompro
hledá
se
odklon od využívání Nyní
také znamená rychlejší
mi a členskými státy.
republika může instituce
lze očekávat také
fosilních paliv. Česká
Změny v energetice
tí navýšit svůj podíl
podzimu letošního
během příštího desetile
České republice. „Do
zhruba 10 procent. v
o
lu úplně
zdrojů
elných
obnovit
připraví ministerstvo průmys
elných zdrojů roku
obnovit
který by za dva
levných
zákon,
době
V
energetický
,“ říká k debatě nový
problém
í
navýšen
v
e
nevidím

TT

m
Zeman proti baronů

pro zvýšení
Vedle klíčového impulzu
energie a zbavení
podílu čistých zdrojů
palivech jde
se závislosti na fosilních
u pro aktivní roli
také o otevření prostor
na energetickém
domácností nebo podniků
t elektřinu vyrábět,
trhu. Získají totiž možnos
bez zbytečných
skladovat a spotřebovávat
by tak mohli
bariér. „Samovýrobci“
itou energii zpět
rovněž prodat nevyuž
má být také proces
do sítě. Zjednodušen
spojený s instalací
povolovacích řízení
zeleného zdroje.

inzerce

scházely stovky nespokojen
Po celý den se před sněmovnou – DAN MATERNA, MICHAL ŠULA, PETR TOPIČ
KDU-ČSL Marian Jurečka).
FOTO MAFRA
první místopředseda
soustředit.
poslanců (na snímku
nad rámec svého programu
do vystoupení opozičních
poradil, nač by se měla
komunisty se promítl
Miloš Zeman vládě naopak
Šlechtová. Prezident

a ČSSD tolerované
Odpor vůči vládě ANO
Karla
Protesty i dobré rady.
ale i exministryně ANO
TOP 09, lidovců, Pirátů,
něž zavítali poslanci ODS,

íl

T

ých občanů, mezi

obnovitelných
Klíčem k dalšímu rozvoji
Zimní energetický
zdrojů v Evropě je tzv.
se na tom experti
balíček EU. Shodli
diskuze věnované
během největší české
. Konferenci
čisté energii a bateriím
akumulace 2018
Solární energie a
asociace začátkem
zorganizovala Solární
května v Praze.

5. 2. 2018
Hospodářské noviny
Kontrola solárních zdrojů začíná

ny
o ba zé
r
p
E
i
g
EnEr
Briefing

p
104

jí

d 104

MD06.ind

104_105_

■ AUTA

■ DEVELOPEŘI

■ ENERGETIKA

■ TRH PRÁCE

PODNIKY A TRHY

12. 6. 2018
Prosperita
ČR podpoří v EU růst obnovitelných zdrojů na 30 procent
do roku 2030

rgie bud
14 | ene

doucí výroba
chny Evropany i bu
Čistá energie pro vše
ní konference
ů byly tématem Solár
z obnovitelných zdroj

282709/22

LIDOVÉ NOVINY

3

číná
Kontrola solárních zdrojů za
let. So‑
ností investice do patnácti
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jen
Je ale zřejmé, že jde vlastně
se
o předehru. První vlna šetření
Největ‑
týká „jen“ 255 elektráren.
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říká
by stát
k překompenzaci podpory,“
tán,“ řekl Patřičný. Podle něj
pak
Čeřovský. V takovém případě
měl místo retroaktivních opatření
do‑
solár‑
může dojít k zastavení dalších
vyvolat diskusi s největšími
i k vra‑
tací či v extrémním případě
v zemi a najít řešení.
podniky
ními
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pr acovní skupiny

Pracovní skupina na ochranu investic

Pracovní skupina pro malé zdroje a akumulaci

Cílem pracovní skupiny na ochranu investic je stabilizace legislativního prostředí a ochrana stávajících projektů před možnými retroaktivními
zásahy, které by výrazně ovlivnily jejich návratnost.
Jednání pracovní skupiny se v roce 2018 uskutečnilo v termínech 12.4.2018, 11.9.2018 a 12.12.2018.

Pracovní skupina pro malé zdroje a akumulaci je určena zejména instalačními firmám, výrobcům panelů a baterií. Cílem je zlepšit veřejné
mínění a povědomí o pozitivních příkladech využití solární energie a baterií.
Za tímto účelem jednala v roce 2018 pracovní skupina na dvou zasedáních v termínu 9.4.2018 a 1.11.2018.

Priority pracovní skupiny v roce 2018:

Priority pracovní skupiny v roce 2018:

Kontroly přiměřenosti podpory u FVE ve vazbě na notifikační rozhodnutí Evropské komise

Zrušení sankce pro přetoky do sítí u mikrozdrojů

Koordinace expertního týmu pro kontroly překompenzace

Vytvoření legislativního rámce pro akumulaci

Řešení problematiky výměn panelů a komponent u FVE formou stanoviska ERÚ
(definice modernizace výrobny)

Úprava programu Nová zelená úsporám (rozvoj střešních instalací a bateriových řešení)
Vytvoření nové tarifní struktury zaměřené na podporu FVE a využití akumulace

Účast v klíčových pracovních skupinách ministerstva průmyslu

Podpora FVE v rámci programů OPPIK (rozvoj řešení pro firmy a podnikatele)

Analýza novely energetického zákona a zákona o POZE

Ukončení součtového měření (vs. měření po fázích)

Monitoring nové evropské legislativy (tzv. Zimní energetický balíček)

Vytvoření nové příručky pro bezpečnost FVE a ES systémů

Pozdní instalace elektroměrů u solárních elektráren
Měření technologické vlastní spotřeby
Snižování činného výkonu dle frekvence u FVE (tzv. retrofit)

Pracovní
skupiny
36
36

Vedoucí pracovní skupiny
Ing. Pavel Hrzina Ph.D.

Vedoucí pracovní skupiny
Ing. Dušan Horčička

Expertní pracovní skupina pro kontroly překompenzace
Pracovní skupina pro kontroly překompenzace vznikla začátkem roku 2018 v reakci na spuštění
tzv. sektorového šetření Ministerstva průmyslu a obchodu u solárních elektráren uvedených do
provozu v letech 2006 až 2008. Experti Solární asociace poskytují bezplatný servis a poradenství
všem provozovatelům FVE při kontrolách přiměřenosti podpory a výpočtu tzv. vnitřního výnosového
procenta solárních projektů.

Vedoucí pracovní skupiny
Mgr. Jan Krčmář
37

hl avní ak tivit y sol ární a sociace
NAŠE KONFERENCE
10.5.2018
Konference Solární energie a akumulace v ČR 2018, Praha

Třetí ročník naší prestižní konference s mezinárodní účastí se věnoval evropským energetickým tématům, jako jsou schvalování a dopady
tzv. Zimního energetického balíčku, plnění unijních cílů v oblasti obnovitelných zdrojů a pohled na budoucí energetický mix České republiky.
V bloku věnovaném rozvoji solární energetiky jsme představili trendová témata jako jsou digitalizace sítě, blockchain v energetickému
sektoru a elektromobilitu s využitím obnovitelných zdrojů a akumulace energie. V druhém bloku konference jsme otevřeli diskuzi nad
novou podporu solárních systémů, dopady novely chystaného zákona o podporovaných zdrojích energie a energetického zákona.

Konference

38
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hl avní ak tivit y sol ární a sociace
10.5.2018
Konference Solární energie a akumulace v ČR 2018, Praha

Hlavní přednášející:
Aurélie Beauvais, Policy Director, SolarPower Europe
Tomáš Bílek, Asociace elektromobility a inovativních technologií, z.s.
Petr Binhack, Energy policy, Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii
Pavel Doucha, partner, Doucha Šikola advokáti s.r.o.
Jan Fousek, předseda dozorčí rady, Solární asociace
Jiří Gavor, ENA, s.r.o., člen Výboru pro udržitelnou energetiku při Úřadu vlády ČR
Frank Gordon, Policy manager, Renawable Energy Association (UK)
Radovan Hasala, Asociace elektromobility a inovativních technologií, z.s.
Ladislav Havel, ředitel Odboru elektroenergetiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Vladimír Hochman, technický manažer Photon Energy Operations
Jan Jašek, Head of Energy Team, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Marian Jurečka, poslanec PS Parlamentu ČR, v letech 2013 – 2017 ministr zemědělství ČR
Rostislav Krejcar, člen Rady ERÚ, Energetický regulační úřad
Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, Ministerstvo životního prostředí ČR
Petr Petržílek, advokát, AK Petržílek s.r.o.
Pavel Poc, europoslanec
Roman Portužák, vedoucí oddělení Software Solutions & Power Transmission International, Siemens
Philipp Ruf, Director, ICIS, EU Power & Carbon Analytics (DE)
Martin Sedlák, programový ředitel, Svaz moderní energetiky
François Sonnet, spoluzakladatel ElectriCChain a poradce společnosti Solcrypto
Leopold Sulovský, senátor, Senát ČR
Jan Šamal, člen představenstva a vedoucí strategicko-legislativní pracovní skupiny AKU-BAT
Michal Šnobr, externí poradce finanční skupiny J&T v oblasti energetiky
40

Aktivity
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hl avní ak tivit y sol ární a sociace
10.5.2018
Konference Solární energie a akumulace v ČR 2018, Praha
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hl avní ak tivit y sol ární a sociace
ODBORNÉ EXKURZE

22.8.2018
Otevřená zahrada – kanceláře budoucnosti
se zelenou střechou a fotovoltaikou

17.5.2018

Místo: Otevřená zahrada, Brno

Velkokapacitní baterie SIESTORAGE 1,75MWh
Místo: Mydlovary

Prohlídka:
Dvě administrativní pasivní budovy

17.5.2018
Teplárna Mydlovary
Místo: Mydlovary

Environmentální výukové zahrady
Řízené větrání s rekuperací
Topení a chlazení pomocí tepelných čerpadel
Hospodaření s vodou (využití dešťové i šedé vody, kořenová čistírna)
Inteligentní systém řízení žaluzií a světel

25.7.2018

Vlastní fotovoltaická elektrárna

Laboratoře ČVUT

Solární kolektory na ohřev TUV

Místo: Fakulta elektrotechnická, ČVUT

Prohlídka:
Laboratoř diagnostiky fotovolaických systémů
Laboratoř vysokého napětí

Exkurze

Stíněná EMC komora

31.7.2018
Testovací jízdy vozů Tesla
Místo: zámek Loučeň

44
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hl avní ak tivit y sol ární a sociace
ODBORNÉ EXKURZE

1.11.2018
Univerzitní centrum energeticky
efektivních budov UCEEB

6.9.2018

Místo: Buštěhrad

Bateriové systémy a laboratoře ČVUT
Místo: : Fakulta elektrotechnická, ČVUT

Program:
Prostory laboratoře FireLAB

Prohlídka:

Solární laboratoře

Aktuální trendy v akumulaci

Ukázky projektu More-Connect

Laboratoře diagnostiky bateriových systémů

Požární zkoušky FV modulu

Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů

Panelová diskuse na téma požární bezpečnosti FV systémů
a bateriových úložišť

Laboratoř vysokého napětí

25.10.2018
Fotovoltaická elektrárna Vepřek 35MWp

Exkurze
46

Místo: Nová Ves
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hl avní ak tivit y sol ární a sociace
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
netradičních zdrojů energie

STANOVISKA A ODBORNÉ STUDIE

Centrum ENET - Energetické jednotky pro využití
17. listopadu 2172/15

708 33 Ostrava – Poruba

Studie

Manuál pro členy: Sdělení o zařazení výrobny do příslušné kategorie výrobce

aných zdrojů energie

oprav a rekonstrukcí podporovaných a nepodporov

vypracované na základě objednávky
5, IČ: 22829181

Solární asociace, Drtinova 577/10, 150 00 Praha
ze dne 26.2.2018

Právní stanovisko: Ověření stanoveného měřidla

Obr. 4.8 Sluneční koncent

rátory [18]

Při návrhu koncentrátoru
je nutné respektovat určité
uspořádání (sklon) koncent
zásady a omezení. Zásadní
rátoru tak, aby byl schopen
je prostorové
potřeba volit tvar koncent
koncentrovat i difúzní záření.
rátoru tak, aby nedochá
Stejně tak je
zelo k lokálnímu oteplen
výkonu. Koncentrátor
í panelu a tím i poklesu
by měl panel osvětlov
at rovnoměrně a přiměře
s přirozeným chlazením
ně, vhodné je počítat
panelů s instalovaným koncent
i
rátorem pomocí prouděn
í vzduchu.

4.5.7. Účinnost panelů,
využití

Zpracoval kolektiv autorů:

prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Míka, CSc.
doc. Ing. Lukáš Prokop, Ph.D.
Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D.
Ing. Roman Portužák, CSc.

Právní stanovisko: Právní posouzení možných důsledků probíhajícího správního řízení o schválení návrhu změn Obchodních podmínek
OTE, a.s. pro elektroenergetiku, týkajících se mimo jiné zániku nároku na podporu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů v případě
nedodržení termínů pro předání výkazu operátorovi trhu

spektra záření

Další z teoretických možnos
tí, jak může fotovoltaická
elektrárna vyrobit více
instalace nových typů
elektrické energie, je
fotovoltaických panelů
s vyšší účinností [18].
k postupnému pomalém
V posledních letech dochází
u zvyšování účinnosti
komerčně prodávaných
k hodnotám blížícím se
fotovoltaických panelů
22 %. Panely instalované
až
před deseti lety měly účinnos
výměna fotovoltaických
t okolo 15 %. Účelová
panelů za panely s vyšší
účinností však naráží na
s ohledem na rozdíl v účinnos
návratnost dané investice
ti panelů a jejich celkové
životnosti. Obecně lze konstato
předpokládat, že by k takovým
výměnám zejména s ekonom
vat, že nelze
ických důvodů masově docháze
Při výměně fotovoltaických
lo.
panelů by bylo dosaženo
vyššího objemu vyroben
rozložení výroby v průběhu
é elektrické energie, ale
dne by bylo stejné. Možnos
tí, jak zvýšit délku výroby
v průběhu dne, je využití
panelů třetí generace a
elektrické energie
generací vyšších (amorfn
tenkovrstvé panely atd.),
í, mikrokrystalický křemík,
které jsou schopny absorbo
Skutečné využití těchto
vat větší část spektra
panelů nových generací
slunečního záření.
v současnosti blokuje vysoká
nízká účinnost a malá dostupn
cena, zatím pořád ještě
ost na trhu.
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Právní stanovisko: Převody FVE – varianty a doporučené postupy

do
napětí a proudu, pro vyvedení vyrobené energie
Fotovoltaický článek je zdrojem stejnosměrného
stejnosměrného proudu tekoucího z článku na
veřejné elektrické sítě je nutné provést transformaci
fotovoltaické systémy speciální střídače, kterou
proud střídavý. K této transformaci využívající
bylo
proud tak, aby elektrické napětí na výstupu
elektrický
tekoucí
nich
do
nastřídat
dokážou
U fotovoltaických systémů s instalovanými výkony
synchronizováno s napětím veřejné elektrické sítě.
systému obvykle navržena na práci s maximálním
v řádu jednotek kilowatt je stejnosměrná část
V), tak aby proud tekoucí tímto stejnosměrným
dovoleným napětím (to má hodnotu obvykle 1000
ztráty byly minimální). Jmenovitý výkon běžně
systémem byl minimální (tedy aby výkonové
mezi 160 až 300 W, jmenovité výstupní napětí
instalovaných fotovoltaických panelů se pohybuje
36 V. Skupina fotovoltaických panelů se pak spojena
fotovoltaického panelu se pak pohybuje okolo
výstupního napětí. Skupinu sériově spojených panelů
sériově dohromady za účelem dosažení vyššího
malého fotovoltaického systému provozovaného
označujeme jako řetězec. Blokové schéma
Obr. 4.1.
v propojení s veřejnou elektrizační soustavou zobrazuje

Ostrava 3. září 2018

4.6. Pohotovost fotovol
taických elektráren
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Obr. 4.1 Malý fotovoltaický systém provozovaný

Právní stanovisko: Analýza a připomínky k návrhu novely zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie

Vzhledem ke kompon
entům, z kterých je
fotovoltaická elektrárna
fotovoltaických elektrár
složena, je poruchovost
en poměrně obecně nízká
[18]. Oproti ostatním typům
zejména z důvodů absence
elektráren je tomu tak
točivých strojů a nižších
nároků na údržbu. Nominá
lně dosahují

v propojení s elektrizační soustavou [17]
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4.3. Typy fotovoltaických systémů dle jejich rozsahu

na
na tři základní systémy dle jejich pozice
Fotovoltaické systémy jsou obecně rozděleny
a
systémy, komerční střešní fotovoltaické systémy
fotovoltaickém trhu: malé rezidenční fotovoltaické
od
zemi [17]. Jejich instalované výkony se pohybuje
fotovoltaické elektrárny namontované přímo na
přibližně
výkon
instalovaný
má
systém
rezidenční
jednotek kilowattů po stovky megawattů. Typický
systémů se pak
střešních
komerčních
výkon
Instalovaný
střeše.
10 kilowattů a je umístěn na sedlové
jednotky megawattů a tyto systémy jsou obecně
pohybuje v rozmezí od desítek kilowattů až po
sklonem. Přestože produkce střešních systémů
instalovány na střechách plochých nebo jen s nízkým
než
náklady na jeden watt instalovaného výkonu,
je poměrně malá a tyto systémy vykazují vyšší
na poli, střešní systémy zaujímají nadpoloviční
namontované
elektrárny
fotovoltaické
velké
vykazují
trendy v tomto oboru však ukazují rostoucí oblibu
podíl na světovém fotovoltaickém trhu. Současné
s podmínkami příhodnými pro výrobu elektrické
rozsáhlejších objektů instalovaných v oblastech
energie ze slunečního záření.

Právní stanovisko: Ústavní konflikty mechanismu překompenzace v návrhu novely zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie
Odborná studie: Studie oprav a rekonstrukcí podporovaných a nepodporovaných zdrojů energie

Strana 96 (celkem 152)

Odborná studie: Provoz a údržba fotovoltaických systémů
Odborná studie: Oponentní posudek k vybraným tématům z návrhu Národního Klimaticko-Energetického Plánu (NKEP) pro oblast FVE
Obr. 4.2 Od fotovoltaického

Obr. 4.42 Výsledky zkoušek odolnosti
křemíkových krystalických panelů
vystavení panelů vlhkému teplu (levý
proti vniku vlhkosti po
graf) a po vystavení panelů 200
tepelným cyklům (pravý graf)
[28]

gií s řetězci [24]

m s topolo

4.8.7.2.

Výsledky analýzy tenkovrstvých panelů

Obr. 4.43 zobrazuje porovnání četnosti
poruch tenkovrstvých panelů ve zkušebních
obdobích 19972005, 2005-2007, 2007-2009 a 2009-2011.
V posledním testovacím období 2009-2011
vystaveny dvanácti zátěžovým testům,
byly panely
pouze čtyři z těchto testů však zde
vedly k výskytu nějaké
poruch. Stejně jako u analýzy křemíkových
krystalických panelů se následující
slovní analýza testů
tenkovrstvých panelů zaměřuje pouze
na výsledky dvou nejdéle trvajících
testů (přibližně 42 dní),
konkrétně sledujeme výsledky zkoušky
vystavení vlhkému teplu a zkoušky
vystavení 200 tepleným
cyklům.

Sdělení o zařazení výrobny do příslušné kategorie výrobce
Upozorňujeme výrobce na povinnost sdělit svému provozovateli distribuční soustavy zařazení do kategorie výrobce
a to nejpozději do 31.1.2018 na základě údajů z měření výroby a dodávky v kalendářním roce 2017. Na základě
tohoto sdělení bude výrobce zařazen do příslušné kategorie pro období od 1.4.2018 do 31.3.2019.

MPPT
oltaický systé
i. Ten zde plní roli
Obr. 4.21 Fotov
jen k DC/DC měnič
výkonu a
řetězec panelů připo
jejich maximálního
C měniči je každý
rozváděč
účelem dosažení
U topologie s DC/D
ů je pak přes
bod panelů za
posouvá pracovní
vá pro
všech DC/DC měnič
použí
výkon
se
pní
ogie
regulátoru, který
Výstu
topol
í.
Tato
elektrické napět
álního střídače.
kW na jednu
zvyšuje výstupní
do jediného centr
okolo 10 až 30
napětí vyveden
ovanými výkony
systémy s instal
stejnosměrného
ové fotovoltaické
jednofázové a třífáz
fázi.

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.
Výrobce 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.

DC/DC měniči

Základní rozdíl v povinnostech mezi oběma kategoriemi pro výrobce je ten, že výrobce první kategorie připojený
na hladině VN/VVN si nesjednává rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu, zatímco
výrobce druhé kategorie si kapacitu sjednává a platby hradí. Výrobce první kategorie připojený na hladině NN
nehradí platbu za příkon (za jistič).
Pozn. Výrobce druhé kategorie nesjednává rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu pro
předávací místa určená k odběru elektřiny pouze pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny.
Pozn2. Výrobci druhé kategorie nemusejí nic hlásit – do druhé kategorie budou zařazeni automaticky. Nicméně
Pr ní st
pokud výrobce, který by spadal do první kategorie, tuto skutečnost nenahlásí PDS do 31.1.2018, budeávod
anovisk
o k ověř
následujícího období zařazen do druhé kategorie.
ení
Pozn3. Oznámení o kategorii výrobce je relevantní jak pro výrobny připojené na hladině VN a VVN, tak pro výrobny
Klient:
připojené na hladině NN.

ávní stanovisko

Pr

Zpracoval:
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Datum:

Solární asociace
Právní

posouzení

25. 4. 20

Zpracov
ate

lé:

, spolek

Pro:

důsledků
možných
álení
řízení o schv

stanoven

Solární aso

Cena za rezervovanou kapacitu je stanovena v cenovém rozhodnutí ERÚ č. 6/2017 v bodě 4.15. a je nutné ji sjednat
Zadání:
s příslušným PDS do 31.3.2018 do 12hod (v případě výrobce druhé kategorie)

la
Mgr. Luděk Šiko

[24]

s topologií s
ládáno, že
oltaický systém
Obr. 4.21 Fotov
systémů bylo předk 100 %,
h fotovoltaických
í je
střídavého napět
modelů jednotlivýc
spolehlivostních
proudu a rozváděče
bude rovna
V rámci simulace
stejnosměrného
obou těchto částí
ače
vypín
ového
ota dostupnosti
spolehlivost výkon
nulová (a hodn
je
částí
o
těcht
h
ů jsou
tedy četnost poruc
ů).
oltaických systém
provozu systém
tlivé topologie fotov parametrů je uveden
jedné po celý čas
tních
parametrů pro jedno
spolehlivostních
vaných spolehlivos
Výsledné hodnoty
jednotlivých sledo
dující tabulce. Popis
uvedeny v násle
za tabulkou.

18

ciace, sp

ého měř

idla

článku až po fotovolta
ický systém, jednotlivé
části fotovoltaického
systému [17]

4.4.1. Fotovoltaický panel

Základní částí fotovolt
aického panelu je fotovolt
aický článek [17]. Jeden
množství těchto článků,
panel obsahuje větší
jednotlivé články v panelu
jsou spojeny sériově. Tato
zapouzdřena zapouzdřovacím
řada článků je pak
materiálu, který vytváří
mechanickou a chemick
propojovacích vodičů.
ou ochranu článků a
Tato řada zapouzdřených
článků je vložena mezi
z mechanicky pevného
dvě desky vyrobené
materiálu, kdy alespoň
jedna z těchto desek
průhledného, obvykle tvrzenéh
je vyrobena z materiá
o skla. Úlohou těchto desek
lu
článků, tyto desky spolu
je
opět
mechan
ická a chemická ochrana
s hliníkovým rámem panelu
navíc vytvářejí jeho tvar.
Jako zapouzdřovací materiá
l se obvykle používá ethylenv
vzájemně pospojované
inylacetát (EVA). Při výrobě
fotovoltaické články vloží
panelu se
mezi dvě folie z tohoto
vloží mezi dvě desky a
materiálu, folie s články
toto vše
se
obsah pece je pomalu zahříván se pak vloží do speciální pece. Uvnitř je pece
vytvořeno vakuum,
, až teplota EVA vzroste
na hodnotu přibližně 200
EVA mění z pevné látky
°C. Při zahřívání se
na kapalinu a články jsou
rovnoměrně zality vzniklou
v pece vyhání veškerý
vzduch nacházející se
taveninou. Podtlak
mezi články ven z prostoru
dosažení teploty 200 °C
vznikajícího panelu. Po
dochází k zesíťování EVA,
fotovoltaické články jsou
zalaminovány a horní a
takto uvnitř panelu
spodní deska a zapouzd
řené články mezi nimi
jeden kompaktní celek,
jsou slepeny k sobě. Vznikl
který se následně silikonem
vlepí do hliníkového rámu
se připojí kabeláž.
a na vyvedené vodiče
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hl avní ak tivit y sol ární a sociace
odborné semináře a panelové diskuze

22.3.2018

26.3.2018

2.10.2018

Akumulace a moderní energetika , Brno

Informační seminář Solární asociace, Brno

Fakta a mýty o překompenzaci solárních elektráren,
Praha

Seminář pořádaný asociací AKU-BAT CZ ve spolupráci se
Solární asociací a Aliancí pro energetickou soběstačnost

Témata:
Přístup Ministerstva průmyslu a obchodu ke kontrolám
možných překompenzací
Dopady notifikace podpory Evropskou komisí, novely
energetického zákona a zákona POZE, postup při kontrolách
možné překompenzace
Právní problematika kontrol možné překompenzace
Závazky z notifikačního rozhodnutí a názor Solární asociace
na přiměřenost podpory FVE

Témata:
Legislativní bariéry rozvoje akumulace
Realizace prvních velkokapacitních úložišť v ČR
Přínos využití akumulace v průmyslových podnicích,
reálné příklady
Aktivní řízení maxima a potenciál pro Demand Side
Management
Evoluce trhu s flexibilitou a zapojení nových nástrojů
Akumulace jako poskytovatel služby flexibility
v soustavě – zkušenosti ze zahraničí: UK, BeNeLux, DE
Představení existujících projektů Power 2 Gas
a Power 2 Heat
Odborná ukázka zapojení baterie pro domácnost

Témata:
Novela energetického zákona a zákona POZE, výměny
panelů, technologická vlastní spotřeba
Uvedení výrobny do provozu v aktuální judikatuře soudů
Výpočet IRR a dotazníkové šetření MPO
Kontroly přiměřenosti podpory elektřiny z podporovaných
zdrojů energie z právního pohledu

Informační seminář Solární asociace na téma:
Kontroly překompenzace, Praha
Témata:
Kontroly překompenzace dle návrhu novely zákona o POZE
Aktuální změny v energetice z pohledu českého
regulátora v souvislosti s překompenzací
Výpočet IRR a sektorové šetření FVE
Analýza návrhu novely z POZE a dopady na provozovatele FVE

21.5.2018

6.12.2018

Modernizace nebo rekonstrukce fotovoltaických
elektráren, Praha

Informační seminář Solární asociace na téma:
Kontroly překompenzace, Brno

Témata:
Výměny panelů FVE
Modernizace a rekonstrukce FVE
Související kontroly licencovaných činností
Promítnutí chystaného Rozhodnutí Rady ERÚ do legislativy ČR
Vazba na kontroly „možné překompenzace“
Názor OTE, a.s. na výměny panelů
Zadávání dat z výkazů do systémů operátora
Studie oprav a rekonstrukcí podporovaných a nepodporovaných
zdrojů energie
Registrace podpory/nevyplácení podpory ze strany OTE
Důvody odlišnosti výchozí revize
Význam revizní zprávy

Témata:
Ostrovní systém versus distribuční společnosti
Novela energetického zákona a zákona POZE z pohledu
provozovatele FVE
Kontroly přiměřenosti podpory dle návrhu novely zákona
o POZE a sektorové šetření ministerstva průmyslu
Kontrolní činnost Státní energetické inspekce podle
zákona č. 406/2000 Sb.

15.1.2018 a 22.1.2018

20.3.2018
Informační seminář solární asociace, Praha
Témata:
Novela energetického zákona a zákona POZE, výměny
panelů, technologická vlastní spotřeba
Uvedení výrobny do provozu v aktuální judikatuře soudů
Výpočet IRR a dotazníkové šetření Ministerstva průmyslu a obchodu
Kontroly přiměřenosti podpory elektřiny z podporovaných
zdrojů energie z právního pohledu

12.6.2018
Informační seminář Solární asociace, Praha

50

Témata:
Dotační možnosti v oblasti fotovoltaiky, akumulace energie
a elektromobility pro podnikatelské subjekty
Co přinesou nová Pravidla provozování distribuční soustavy
Výkaznictví OTE a zánik nároku na podporu
Jak postupovat při prodeji fotovoltaické elektrárny
51
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Organiz ační struk tur a

SOLÁRNÍ ASOCIACE

Představenstvo:

Mgr. Jan Krčmář

Ing. Tomáš Buzrla

od 12. 6. 2018 člen představenstva,
od 25. 10. 2018 předseda představenstva

do 30.11. 2018
předseda představenstva

Ing. Dušan Horčička
člen představenstva

Jan Patřičný

člen představenstva

Náš tým:

Ing. Jaromír Řehák
člen představenstva

člen představenstva

Ladislav Seidler
člen představenstva

Ing. Vítězslav Skopal

do 11.5.2018 člen představenstva

Dozorčí rada:
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Ing. Veronika Hamáčková

Ing. Jiří Fast

Robert Doucha

od 6. 12. 2018 člen představenstva

Mgr. Jan Fousek

Ing. Miloslav Calda

Tomáš Korostenský, MBA

RNDr. František Smolka

předseda dozorčí rady

člen dozorčí rady

od 12.6.2018 člen dozorčí rady

do 26.4.2018 člen dozorčí rady

výkonná ředitelka

Michaela Lidrychová

David Malének

Mgr. Petra Písková

Ing. Martin Smolka

manažer členského servisu

content editor

event manager

technický konzultant

Struktura
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Organizace

Organiz ační z a jištění

Valná hromada
Solární asociace
(členská základna)

Dozorčí rada

představenstvo

výkonný
ředitel

Pracovní skupina
pro ochranu
investorů
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Pracovní skupina
pro malé zdroje
a akumulaci
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA
Rozvaha (bilance) k 31. 12. 2018 v tis. Kč
Stav k 1. 1. 2018

AKTIVA
Dlouhodobý majetek
A.

B.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý majetek
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Daň z přidané hodnoty
Jiné pohledávky
Opravná položka k pohledávkám
Pokladna
Bankovní účty
Náklady příštích období
Příjmy příštích období

PASIVA
A.

B.

56

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

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 v tis. Kč
Stav k 31. 12. 2018

A. NÁKLADY

1 911

1 931

70

28

96
121
20
-167
1 841

96
121
20
-209
1 903

Spotřeba materiálu a energie

627
14
191
115
-23
35
762
106
14

1 076
0
37
45
-25
33
653
84
0

1 911

1 931

56
10
46
1 855
1 621
1
31
12
20
5
61
17
87

87
31
56
1 844
1 347
1
61
16
12
11
233
0
163

Záverka

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem
Cestovné
Náklady na reprezentaci

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Celkem

10 004

87

10 091

8 502

84

8 586

164

1

165

14

0

14

327

0

327

7 997

83

8 080

III. Osobní náklady celkem

799

0

799

Mzdové náklady

652

0

652

Zákonné sociální pojištění

147

0

147

V. Ostatní náklady celkem

62

3

65

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1

0

1

Odpis nedobytné pohledávky

6

0

6

Kursové ztráty

10

0

10

Jiné ostatní náklady

45

3

48

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

45

0

45

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

42

0

42

3

0

3

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

409

0

409

Poskytnuté členské příspěvky

409

0

409

VIII. Daň z příjmů

187

0

187

Daň z příjmů

187

0

187

B. VÝNOSY

10 033

89

10 122

482

0

482

Ostatní služby

Tvorba a použití rezerv a opravných položek

II. Přijaté příspěvky
Přijaté příspěvky (dary)

25

0

25

457

0

457

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží

9 514

89

9 603

Tržby z prodeje služeb

9 514

89

9 603

37

0

37

1

0

1

36

0

36

216

2

218

29

2

31

Přijaté členské příspěvky

IV. Ostatní výnosy celkem
Kursové zisky
Jiné ostatní výnosy

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA

tel. : +420 241 046 111
Fax : +420 241 046 221
www.bdo.cz

tel. : +420 241 046 111
Fax : +420 241 046 221
www.bdo.cz

BDO Audit s. r. o.
Olbrachtova 1980/5
Praha 4
140 00

ZPRÁVA O VĚCNÉ SHODĚ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ V PŘILOŽENÉ VÝROČNÍ
ZPRÁVĚ

BDO Audit s. r. o.
Olbrachtova 1980/5
Praha 4
140 00

Naše zpráva byla vypracována výhradně pro účely vymezené v prvním odstavci této zprávy a týká se
pouze účetních výkazů upřesněných výše a nevztahuje se na dokument Výroční zpráva 2018
spolku Solární asociace, spolek jako celek.

Členové spolku, Solární asociace, spolek
V Praze dne 24. dubna 2019
Níže jsou popsány s Vámi dohodnuté postupy, které jsme provedli v souvislosti s ověřením shody
účetních výkazů spolku Solární asociace, spolek, které jsou součástí dokumentu Výroční zpráva
2018.

Auditorská společnost:

Statutární auditor:

BDO Audit s. r. o.

Ing. Jan Macháč

Naše postupy byly provedeny v souladu s mezinárodním standardem pro související služby
vztahujícím se na dohodnuté postupy.
Níže popsané postupy byly provedeny výhradně za účelem asistovat vám při ověření shody výkazů
spolku Solární asociace, spolek, které jsou součástí dokumentu Výroční zpráva 2018.
Konkrétně jsme provedli následující postupy:

evidenční číslo 018

partner
evidenční číslo 2231

1. ověřili jsme, že rozvaha a výkaz zisku a ztráty, jež jsou prezentované v přiložené Výroční
zprávě 2018 na stranách 56 - 57 se shodují s rozvahou a výkazem zisku a ztráty, které jsou
součástí účetní závěrky Solární asociace, spolek za rok končící 31. 12. 2018, ke které jsme
dne 24. dubna 2019 vydali nemodifikovanou zprávu auditora (tj. „výrok bez výhrad“).
Níže shrnujeme svá zjištění:
K bodu 1 jsme zjistili, že rozvaha a výkaz zisku a ztráty, jež jsou prezentované v přiložené
Výroční zprávě 2018 na stranách 56 - 57 se shodují s rozvahou a výkazem zisku a ztráty, které
jsou součástí účetní závěrky Solární asociace, spolek za rok končící 31. 12. 2018.
Rozvaha a výkaz zisku a ztráty, jež jsou prezentované v přiložené Výroční zprávě 2018,
nepředstavují kompletní účetní závěrku, jejímž cílem je podat věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
spolku a jeho výsledku hospodaření, a proto seznámení se s nimi nemůže být náhradou za seznámení
se s auditovanou účetní závěrkou spolku Solární asociace, spolek.
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tesíme se
na spolupráci
i v roce 2019
v v

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
Internetové stránky: www.solarniasociace.cz
E-mail: info@solarniasociace.cz
Tel.: +420 724 486 254

